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Όπως και τα βιβλία 
μαγειρικής, αυτό το 
Εγχειρίδιο προσφέρει 
συνοπτικές κατευθύνσεις ως 
προς το πώς επιτυγχάνεται 
αυτό το φευγαλέο κοινό μας 
όραμα για τους παράκτιους 
υγρότοπους, και πώς 
προάγεται αποτελεσματικά 
για αυτό μία εταιρική σχέση.

«…απ΄ὀλες του κόσμου τις ηπείρους 
μοναχά η Μεσόγειος είναι υδάτινη»  
Ζαν Κοκτώ
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περιοχές χρειάζονται και αξίζουν να έχουν – το 
καθήκον αυτό εμπίπτει σε ένα πολυσύνθετο 
μείγμα πολιτικών προσώπων τοπικής ή εθνικής 
εμβελείας, ΜΚΟ, ομάδων συνηγορίας/πιέσεως, 
εθελοντών, καθώς και, τέλος, ολοένα και 
περισσότερο μορφωμένων και απαιτητικών 
πολιτών. Σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο, τα ΜΜΕ 
επίσης διαδραματίζουν ένα ολοένα και πλέον 
διερευνητικό και κρίσιμο ρόλο. 

Σαν να μην έφτανε ο συμβιβασμός όλων αυτών 
των διαφορετικών φωνών και ενδιαφερόντων/
συμφερόντων, οι παράκτιοι υγρότοποι αποτελούν 
πλέον πεδίο έντονης άσκησης Μεσογειακών 
πολιτικών, και ως παράδειγμα να αναφέρουμε 
τις αλληλεπιδράσεις γης και θάλασσας (LSIs) 
όπως εκφράζονται μάλιστα από το Πρωτόκολλο 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρακτίων Ζωνών 
(ΟΔΠΖ/ICZM), την Μεσογειακή Στρατηγική 
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, και άλλες. Η 
διαχείριση του παράκτιου υγρότοπου πρέπει 
τώρα να ασκηθεί από κοινού με τις γειτνιάζουσες 
παραλίες, τα θαλάσσια ύδατα, αλλά και 
την ευρύτερη λεκάνη απορροής. Όλα αυτά 
απαιτούν επιδέξια και βιώσιμη διακυβέρνηση 
– κάτι που θα αποτελούσε ένα ασυνήθιστο 
εγχείρημα για τους παραδοσιακούς διαχειριστές 
προστατευομένων περιοχών.

Όμως σε έναν δύσπιστο κόσμο, η διακυβέρνηση 
θεωρείται συχνά ως κάτι το μυστηριώδες, 
μία διαδικασία εξυπηρέτησης ιδίων 
συμφερόντων, αντιμετωπίζεται δε με μία κάποια 
εγκαρτέρηση,  παραίτηση, ή και καχυποψία. 
Βεβαίως θα εμπλακεί και αυτός ο θεσμός, 
ο αδιαμφισβήτητος, ο πανταχού παρών – η 
επιτροπή, υπό την μία ή την άλλη μορφή της. 
Οι επιτροπές έχουν στην πραγματικότητα 
μια μακρά και αξιότιμο παράδοση σε θέματα 

Ο κατάλογος των ρόλων που 
αποδίδονται στους παράκτιους 
υγρότοπους της Μεσογείου εκτείνεται 
εσαεί –από τον καθαρισμό των 
υδάτων που τους διασχίζουν, στον 
μετριασμό των πλημμυρών και των 
ακραίων καιρικών φαινομένων, την 
επαναπλήρωση των υδροφόρων 
οριζόντων, τον εμπλουτισμό των 
αλιευμάτων προς όφελος των κατά 
τόπους κοινοτήτων, και τα άφθονα 
ενδιαιτήματα για το ζωϊκό βασίλειο. 
Πιο πρόσφατα, οι υγρότοποι έγιναν 
προορισμοί οικοτουρισμού, τόποι 
έμπνευσης, εκπαίδευσης, ή, απλά, 
αναψυχής. Όλα αυτά συμβαίνουν 
μέσα σε ένα ρεύμα αυξανόμενης 
πολεοδόμησης των παράκτιων 
περιοχών, αλλά και ζήτησής τους 
για γεωργικές δραστηριότητες και 
υδατοκαλλιέργειες, παράλληλα 
βεβαίως με τα ολοένα και συχνότερα 
φαινόμενα ξηρασίας, πλημμυρών και 
των όποιων άλλων ακραίων καιρικών 
φαινομένων.
 
Ο κόσμος αναγνωρίζει την σημασία και την 
ευαισθησία αυτών των ειδικών ζωνών, εκ των 
οποίων πολλές περιλαμβάνονται στο διεθνές 
δίκτυο υγροτόπων της Σύμβασης Ραμσάρ, ή σε 
πληθώρα εθνικών ή τοπικών χαρακτηρισμών. 
Οι σημάνσεις και οι χαρακτηρισμοί όμως δεν 
προσφέρουν αφ’εαυτών την αδήριτη προστασία 
και την βιώσιμη διαχείριση που αυτές οι 

προστατευόμενων περιοχών. Κατά τον ύστερο 
δέκατο-ένατο αιώνα, επιτροπές εξεχόντων 
πολιτών αποφάσιζαν να δημιουργήσουν, στην 
Βόρειο Αμερική και στην Ευρώπη, αυτό που 
σήμερα αποκαλείται προστατευόμενη περιοχή. 
Εργαζόντουσαν για την ευόδωση των σκοπών 
τους ως επιτροπές «κυρίων» της κοινωνικής ελίτ. 
Το 1904, σχέδια αποξήρανσης του Naardermeer, 
ενός υγρότοπου στα περίχωρα του Άμστερνταμ 
ώθησαν κάποιους εξέχοντες πολίτες, κάποιους 
προύχοντες, στην δημιουργία μίας επιτροπής 
που είχε ως στόχο την διάσωση και την καλή 
διαχείριση του υγρότοπου αυτού. Όντας πλέον 
Υγρότοπος Ραμσάρ Διεθνούς Σημασίας, το 
Naardermeer στάθηκε κατά πάσα πιθανότητα 
η πρώτη περίπτωση όπου δημιουργήθηκε μία 
επιτροπή της οποίας το έργο αφιερώθηκε ειδικά 
στην προστασία ενός υγρότοπουi. 

Κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού 
αιώνα επήλθε ένας ολοένα και πιο πλήρης 
εκδημοκρατισμός αυτών των επιτροπών 
καταλήγοντας στο σημερινό πολύμορφο μοντέλο 
εκπροσώπησης που επικρατεί σήμερα. Σήμερα, 
η διακυβέρνηση αφορά το άνοιγμα στον Άλλον, 
στο διαφορετικό, τη σύνθεση όλο και πιο 
διαφορετικών απόψεων και συμφερόντων και 
μερών της κοινωνίας γύρω από ένα πραγματικό 
ή εικονικό τραπέζι – είτε ως επιτροπή, είτε ως 
εταιρική σχέση, είτε ως οποιαδήποτε άλλη 
σχετική επωνυμία – που οδηγεί στην επίτευξη 
ενός κοινού οράματος. 

Όπως και ένα βιβλίο μαγειρικής, το παρόν 
Εγχειρίδιο προσφέρει συνοπτικές κατευθύνσεις 
ως προς το πώς επιτυγχάνεται αυτό το φευγαλέο 
κοινό όραμα για ένα παράκτιο υγρότοπο, και πώς 
προχωρά αποτελεσματικά μια εταιρική σχέση 
που δημιουργήθηκε με αυτόν τον σκοπό. 
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Οι τέσσερεις Μεσογειακοί υγρότοποι που προσέφεραν πολύτιμες απόψεις και σκέψεις για την γραφή του 
παρόντος Εγχειριδίου.

GHAR EL MELH 
LAGOON

Tunisia

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA

Albania & 
Montenegro

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy

PRESPA LAKES
Greece, 

North Macedonia, 
Albania

PRESPA LAKES
Greece, North Macedonia, 
Albania

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA
Albania & Montenegro

GHAR EL MELH LAGOON
Tunisia

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy
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ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΤΗΣ GHAR EL 

MELH 

 Τυνησία

ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ 
ΜΠΟΥΝΑ-ΜΠΟΪΑΝΑ 

(BUNA-BOJANA)

Αλβανία & 
Μαυροβούνιο

ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ 
ΟΡΙΣΤΑΝΟ

 (Maristanis) 
Ιταλία

ΠΡΕΣΠΕΣ  
Ελλάς, Βόρεια 

Μακεδονία, Αλβανία 
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Αν και δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο, ούτε ενιαία 
λύση για κάθε περίπτωση, η βασική συνταγή 
που περιγράφεται εδώ για τον τρόπο να φέρεις 
ένα κόσμο κοντά ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός 
στόχος είναι όντως οικουμενική. Ο κύκλος της 
διακυβέρνησης συμπυκνώνεται στις σελίδες 
που ακολουθούν  σε ένα απλό οδικό χάρτη, 
που εφαρμόζεται οπουδήποτε, και επιτρέπει 
στον χρήστη να επιμετρήσει, να επηρεάσει και 
να αναφέρει την επιτευχθείσα συν τω χρόνω 
πρόοδο. Η διαδικασία που περιγράφεται έχει 
σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθεί τόσο σε 
παράκτιους υγρότοπους που έχουν μακρά 
ιστορία διακυβέρνησης συνεργασίας, όσο 
και σε τοποθεσίες που μόνο προσφάτως 
χαρακτηρίσθηκαν.  Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δοκιμαστούν και να 
επανεξετασθούν προϋπάρχουσες ρυθμίσεις, ή για 
να σχεδιασθούν νέες. 

Αντί μίας καταπιεστικής, μηχανικής διαδικασίας, 
η διακυβέρνηση θεωρείται εδώ πεδίο 
δημιουργικότητας και καινοτομίας. Το παρόν 
Εγχειρίδιο προκαλεί τον χρήστη να προσθέσει 
σημαντικά άϋλα συστατικά που προσδίδουν 
γεύση σε μία κατά τα άλλα μηχανική διαδικασία 
– την ζωτικότητα και την προσαρμοστικότητα. 

Το Εγχειρίδιο αναπτύχθηκε ως μέρος μίας 
ευρύτερης πρωτοβουλίας του Ιδρύματος 
MAVA, το «Σχέδιο Δράσης για τους 
Παράκτιους Υγρότοπους».

Η βασική αρχή που διέπει την πρωτοβουλία 
MAVA είναι η εξής:

«Για να επιτευχθεί στην Μεσόγειο 
η διατήρηση των παράκτιων και 
νησιωτικών υγροτόπων υψηλής 
οικολογικής αξίας, πρέπει 
να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
υποστηρικτικών ενεργειών, 
ώστε να διασφαλίζονται 
οι βιώσιμες συνθήκες και 
χρήσεις των παρακτίων 
οικοσυστημάτων που θα 
επιστρέψουν στο περιβάλλον την 
δυνατότητά του να διατηρείται. 
Αυτές θα υλοποιηθούν 
διαμέσω μηχανισμών καλής, 
αποτελεσματικής και δίκαιης 
διακυβέρνησης.» 

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς του παρόντος Εγχειριδίου 
ευχαριστούν τους διαχειριστές τεσσάρων 
Μεσογειακών υγροτόπων, ιδιαίτερα για την 
έκφραση πολύτιμων απόψεων και σκέψεων για 
τον εμπλουτισμό του Εγχειριδίου:

•  Κόλπος του Οριστάνο (Έργο Maristanis), 
επί της Δυτικής ακτής της Σαρδηνίας, στην 
Ιταλία

•  Την λιμνοθάλασσα της Γκαρ ελ Μελ (Ghar 
el Melh), 30 χλμ. Νοτιοανατολικά της 
Μπιζέρτας, στην Τυνησία

•  Το Κάτω Δέλτα του Ποταμού Μποϊάνα-
Μπούνα (Bojana-Buna), με πιλοτικά έργα 
στην Ουλτσίν Σαλίνα (Ulcinj Salina), στο 
Μαυροβούνιο και το Προστατευόμενο Τοπίο 
του Ποταμού Μπούνα και του Βέλιπόϊε 
(Velipoje), στην Αλβανία

•  Το Διασυνοριακό ‘Πάρκο Πρεσπών’, μία 
ζώνη προστασίας που περιλαμβάνει τις 
Λίμνες Πρέπες και τις πέριξ αυτών περιοχές, 
που εκτείνονται πέραν των συνόρων 
Ελλάδας, Αλβανίας και της Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας 
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ΕΙΣΑ
ΓΩ

ΓΗ Το παρόν Εγχειρίδιο για την 
Διακυβέρνηση των Παράκτιων 
Υγροτόπων σχεδιάσθηκε ως 
ένας πρακτικός οδηγός  για 
την διακυβέρνηση παράκτιων 
υγροτόπων ανά την Μεσόγειο, είτε 
αυτοί ήδη τυγχάνουν επίσημης 
προστασίας ως τοποθεσίες Ramsar, 
είτε έχουν χαρακτηρισθεί με κάποιο 
τρόπο βάσει εθνικής νομοθεσίας ή 
τοπικών κανονισμών, είτε ακόμη, 
κάποιοι οι οποίοι δεν τυγχάνουν 
καμμίας επίσημης προστασίας.
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Υπάρχει μία συνεχώς διογκούμενη βιβλιογραφία 
για τα θέματα διακυβέρνησης προστατευόμενων 
περιοχών και άλλων σημαντικών φυσικών 
τοποθεσιών, αλλά σπανίζουν τα πρακτικά, 
ευκολόχρηστα εργαλεία, που βοηθούν 
άμεσα στην βελτίωση της διακυβέρνησης 
περιοχών και τόπων. Δεν υπάρχει ασφαλής 
«τερματισμός» σε θέματα διακυβέρνησης, γιατί 
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όπως ορίζεται 
από ένα σύστημα πολιτικών, οικονομικών, 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων, 
συνεχώς μεταβάλλεται. Αναπόφευκτα λοιπόν, 
η διαδικασία αυτή καθίσταται ατέρμων. Στην  
διακυβέρνηση δεν χωρά εφησυχασμός.

φροντίδα και τη διαχείριση αυτών των ζωτικών 
περιοχών, είτε επί τόπου, είτε σε επίπεδο 
δημόσιας διοίκησης. Το Εγχειρίδιο είναι 
αποτελεσματικότερο όταν εγγράφεται σε μια 
ευρύτερη διαδικασία, όπου εμπλέκονται συμ-
μέτοχοι που επιδιώκουν την κατάλληλη και 
αποτελεσματική διακυβέρνηση του Μεσογειακού 
παράκτιου υγρότοπου για τον οποίο υπέχουν 
σημαντική υποχρέωση φροντίδας.

Μολονότι αφορά κυρίως σε υγρότοπους της 
Μεσογείου, η μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
Εγχειρίδιο υπερβαίνει αυτά τα ενδιαιτήματα και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διακυβέρνηση 
άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών ανά τον 
κόσμο.

Ποιος πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το 
Εγχειρίδιο;
Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλους όσοι 
είναι υπεύθυνοι για τους παράκτιους υγρότοπους, 
σε διαφορετικά επίπεδα, είτε σε επίπεδο 
τοποθεσίας, είτε ως διατομεακή επιτροπή, είτε 
ως δημόσια διοίκηση (τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική), κ.λπ. Το εγχειρίδιο αυτό θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμοποιηθεί από διάφορους συμ-
μετόχους που ενδιαφέρονται για τη χρηστή 
διακυβέρνηση: από τις τοπικές κοινότητες, 
μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ), έως δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς 
οργανισμούς.

Η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι εύκολο 
να ορισθεί ως έννοια ή να επιμετρηθεί, για 
αυτόν τον λόγο, το εγχειρίδιο έχει σχεδιασθεί 
για να παρέχει σε άτομα ή φορείς λήψης 
αποφάσεων ένα πρακτικό εργαλείο για το πώς 
αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι προκλήσεις της 
χρηστής διακυβέρνησης. 

ΕΙ
ΣΑ

ΓΩ
ΓΗ

I. Προετοιμασία
II. Χαρτογράφηση και 

Προγραμματισμός
III. Προς την Αριστεία

Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να 
συγκροτεί ισχυρές, αποτελεσματικές ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων:

•  Αυτο-αξιολόγηση, καθορισμός 
προτεραιοτήτων, σχεδιασμός & 
προγραμματισμός

•  Κατάρτιση εταίρων, προσωπικού και 
βασικών συμ-μετόχων 

•  Αναφορές προόδου

•  Συνδιαμόρφωση κοινού οράματος

•  Σύγκριση εναλλακτικών οδεύσεων προς τον 
εκάστοτε στόχο

•  Ανάπτυξη υποδειγματικών πρακτικών 

Το εγχειρίδιο προτείνει μία αυτοτελή διαδικασία 
διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο
Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα γρήγορο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης από 
την ομάδα διαχείρισης κάποιας τοποθεσίας, 
για κατάρτιση, για σύνταξη αναφορών, ή 
από οποιονδήποτε έχει επιφορτισθεί με τη 
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Δημόσιοι φορείς, διαχειριστές τοποθεσιών και, 
ιδιαίτερα, ΜΚΟ μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αυτό το Εγχειρίδιο για να βελτιώσουν 
υπάρχουσες δομές διακυβέρνησης ή για να 
σχεδιάσουν καινούργιες, ενώ μπορούν επίσης, 
μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους συμ-μετόχους 
να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο πίεσης 
για την καλύτερη διακυβέρνηση αυτών των 
σημαντικών περιοχών.

Πώς λειτουργεί το παρόν Εγχειρίδιο 

Μετά από την εισαγωγή στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακοί υγρότοποι 
και τα βασικά συστατικά της διακυβέρνησης, 
το Εγχειρίδιο καθοδηγεί τους χρήστες μέσα 
από μία απλή διαδικασία τριών φάσεων. Τα 
συνδεδεμένα αρχεία Excel επιτρέπουν την 
καταγραφή αυτής της αυτο-αξιολόγησης, την 
σύνταξη σχετικής αναφοράς μέσω ενός οικείου 
προτύπου, και τον προσδιορισμό και καταγραφή 
των πεδίων προτεραιότητας ως προς τις ενέργειες 
που μέλοι να γίνουν.

Επίσης, ένας πρωτότυπος ‘Πίνακας 
Βαθμολογίας Ζωτικότητας και 
Προσαρμοστικότητας’ προσφέρεται  σε όσους 
επιζητούν να ενσκήψουν και να επιμετρήσουν 
πιο σπάνιες πτυχές της διακυβέρνησης. 
Προσφέρονται πρακτικές συμβουλές για να 
καταστεί αποτελεσματική η διακυβέρνηση που 
ασκείτε, βάσει πραγματικών εμπειριών, ώστε 
να συνδράμουν τους χρήστες να σχεδιάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η 
διακυβέρνηση του δικού τους υγροβιοτόπου.

Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το 
εγχειρίδιο;

Όπως αναφέρεται πιο κάτω, είναι σχετικά 
πρόσφατη η διάκριση μεταξύ της διακυβέρνησης 
προστατευόμενων περιοχών όπως είναι οι 
υγρότοποι και της διαχείρισής τους – με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχετική πενία 
καθοδήγησης. Εν συντομία, ενδέχεται να 
χρειασθούν αυτό το Εγχειρίδιο όσοι φέρουν 
ευθύνη για Μεσογειακούς παράκτιους 
υγρότοπους για τους εξής τρεις, κυρίως, λόγους:

•  Για να σεβαστούν τις ολοένα και 
περισσότερες διεθνείς εκ του νόμου 
υποχρεώσεις και ευθύνες για την προστασία 
των υγροτόπων, των υδρολογικών τους 
λειτουργιών, και των συναφών υπηρεσιών 
οικοσυστήματος - (Οι οποίες παρατίθενται εν 
συντομία στο επόμενο τμήμα).

•  Για να τηρήσουν υποχρεώσεις εκ της 
εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες ενίοτε 
απορρέουν από τις ως άνω διεθνείς 
υποχρεώσεις, άλλοτε όμως εκφράζουν 
καθαρά εθνικές προτεραιότητες. Όλα αυτά 
είναι πάρα πολλά και πολύ σύνθετα για 
να παρατεθούν σε αυτή την έκδοση, αλλά 
αποτελούν μέρος της όλο και ευρύτερης 
αναγνώρισης, από τις περισσότερες πλέον 
κυβερνήσεις, της σημασίας των υγροτόπων 
ως προς την διαχείριση των υδάτων, αλλά και 
των πολιτικών τροφιμικής και ενεργειακής 
ασφάλειας, και προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή.

•  Για να βεβαιωθούν ότι υπάρχει ένα κοινό 
όραμα το οποίο συμμερίζονται όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, παράλληλα με ένα 
μηχανισμό διασφάλισης της βιωσιμότητας 

ΕΙΣΑ
ΓΩ

ΓΗ
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οργανισμός Global Water Partnership (GWP) 
ως το ‘Σύμπλεγμα’ νερού, τροφής, ενέργειας 
και οικοσυστημάτων. 'Το νερό χρειάζεται για να 
προσφέρει στην ανθρωπότητα τροφή και ενέργεια, 
και πρέπει να αποτελεί αντικείμενο χρηστής 
διαχείρισης για να διασφαλίζεται η επιβίωση του 
οικοσυστήματος της γης.’ ii Αυτό το σύμπλεγμα 
καθιστά απαραίτητη την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην διακυβέρνηση 
των παράκτιων υγροτόπων. Αυτό το Εγχειρίδιο 
έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να βοηθήσει τον 
χρήστη να το επιτύχει αυτό.

και της ανθεκτικότητας του παράκτιου 
υγρότοπου, ιδιαίτερα έναντι της κλιματικής 
αλλαγής. Είναι αναγκαίο να προσκληθούν 
συμ-μέτοχοι από άλλους φορείς της 
δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των 
πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων,  
περιλαμβάνοντας κλάδους συναφών 
και «ανάντι» παρακτίων και θαλασσίων 
δραστηριοτήτων, πέραν των «συνήθων 
υπόπτων» που εμπλέκονται σε θέματα 
διατήρησης της φύσης, έτσι ώστε να 
προάγουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση 
των μελλοντικών προκλήσεων.

Δεν εμπίπτουν όλοι οι παράκτιοι υγρότοποι 
στις κατηγορίες που προστατεύονται και 
υποστηρίζονται από διεθνείς συμφωνίες όπως 
η Ramsar, ή έστω, εθνικές νομοθεσίες: για 
αυτές δε τις μη χαρακτηρισμένες τοποθεσίες, 
θα διερευνηθεί μεν ο λόγος που δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί, το «γιατί», αλλά προέχει η 
ανἀπτυξη και η διάδοση ενός κοινού οράματος.

Οι υγρότοποι καλύπτουν περίπου 200 
εκατομμύρια στρέμματα σε 27 μεσογειακές 
χώρες. Περί τα 19% αυτής της επιφάνειας 
αποτελούνται από θαλάσσιους υγρότοπους 
(θαλάσσιες περιοχές βάθους μικρότερου των 6 
μέτρων κατά την αμπώτιδα – αποκλειομένων 
των εκβολών ποταμών (πλην Δέλτα), και των 
παλιρροϊκών λασπωδών πεδίων. Οι περισσότεροι 
υγρότοποι (81%) , περιλαμβανομένων των 
εκβολών ποταμών και των παλιρροϊκών πεδίων 
(αλλά ὀχι των οάσεων) χαρακτηρίζονται ως 
χερσαίοι υγρότοποι.

Το σημαντικότερο, οι παράκτιοι υγρότοποι στην 
Μεσόγειο διαδραματίζουν έναν ολοκληρωμένο 
ρόλο κλειδί σε αυτό που περιγράφει ο 

ΕΙ
ΣΑ

ΓΩ
ΓΗ
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1 Επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός 
νομιμοποίησης, δίνοντας φωνή σε 
περισσότερους  
Υπάρχει ευρεία αποδοχή και εκτίμηση 
στην κοινωνία. Εξασφαλίζονται 
δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφορίες, 
συμμετοχή και δικαιοσύνη· προάγεται 
η δέσμευση και η διαφορετικότητα· 
προλαμβάνονται οι διακρίσεις· 
προωθείται η επικουρικότητα, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, ο διάλογος, 
η συναίνεση και κανόνες που 
συμφωνήθηκαν από κοινού.

12

Πέντε Ωφέλειες της Επιτυχούς  
Διακυβέρνησης

Πολλά έχουν γραφεί για την διαχείριση 
των υγροτόπων, αλλά σχετικά λίγα για την 
διακυβέρνησή τους. Όμως, χωρίς καλή, 
αποτελεσματική και δίκαιη διακυβέρνηση, και 
οι καλύτερες προσπάθειες διαχείρισης μπορεί 
να αποβούν άκαρπες, οι όποιες επιτυχίες 
ολιγοήμερες, και η όποια πρόοδος αργή ή και 
αρνητική.  

Οι πέντε ωφέλειες που παρατίθενται είναι 
προσαρμοσμένες από τις “Αρχές Χρηστής 
Διακυβέρνησης κατά την IUCN iii και 
αναδεικνύουν το τι μπορεί να δημιουργήσει 
η καλή διακυβέρνηση – είτε ο παράκτιος 
υγρότοπος έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενη 
περιοχή, είτε όχι:

2  Δίνεται μία κατεύθυνση
 Ακολουθείται ένα εμπνευσμένο και 
συνεπές στρατηγικό όραμα βασισμένο 
σε αξίες που συμφωνήθηκαν από 
κοινού· εξασφαλίζεται συνοχή με 
τις ακολουθούμενες πολιτικές και 
πρακτικές σε διάφορα επίπεδα· 
μπορούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις 
σε ερωτήσεις που αμφισβητούν την 
κοινή κατεύθυνση· εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη, προσαρμοστική διαχείριση 
και ευνοείται η ανάδειξη πρωτοπόρων 
και δοκιμασμένων καινοτομιών.
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5  Μοιράζονται τα οφέλη, 
ελαχιστοποιεἰται το κόστος

 Δίκαιη κατανομή κόστους και ωφελειών, 
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για ευάλωτα 
άτομα και κοινότητες· σεβόμενοι την 
ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια όλων· με 
τρόπο δίκαιο, αμερόληπτο, συνεπή, χωρίς 
διακρίσεις, σεβόμενο τα διαδικαστικά, 
καθώς και τα ουσιαστικά δικαιώματα, 
τα ατομικά και συλλογικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ισότητα των φύλων 
και τα παραδοσιακά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης, 
προκαταρκτικής και εν επιγνώσει 
συγκατάθεσης· και προωθώντας την 
τοπική ενδυνάμωση.

Στις οποίες ωφέλειες θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε άλλη μία: 

6  Παραμένουν όλοι ικανοποιημένοι και 
παρέχουν σταθερά την υποστήριξή 
τους, επειδή κάποιος τους το 
ενέπνευσε, όχι ως καθήκον, αλλά ως 
ειλικρινή επιθυμία.

4  Υπάρχει λογοδοσία 
Επιδεικνύονται ακεραιότητα και 
αφοσίωση· εξασφαλίζεται η διαφάνεια 
και η εκάστοτε ενδεδειγμένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των πεδίων αρμοδιοτήτων, της κατανομής 
των πόρων και της αξιολόγησης των 
επιδόσεων· καθιερώνονται τρόποι 
επικοινωνίας και ενθαρρύνονται τόσο 
η διατύπωση κρίσεων, όσο και η 
ανεξάρτητη εποπτεία.

13

3  Βελτιστοποιείται η απόδοση
Επιτυγχάνονται η ευκταία προστασία 
και άλλοι στόχοι, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό. Προωθείται μια 
κουλτούρα μάθησης· προάγεται η 
συνηγορία και η προσέγγιση όσων 
έχουν ανάγκη· υπάρχει ανταπόκριση 
σε ανάγκες και δικαιώματα όλων των 
συμ-μετόχων και ενδιαφερομένων· 
εξασφαλίζονται πόροι, δυνατότητες, 
και η αποτελεσματική τους χρήση · 
προωθούνται η βιωσιμότητα και η 
ανθεκτικότητα.
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Οι υγρότοποι είναι από 
τα πλέον εύθραυστα 
και επαπειλούμενα 
οικοσυστήματα, και 
ανήκουν παγκοσμίως, 
στην ταχύτερα 
παρακμάζουσα κατηγορία.
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Στην περιοχή της Μεσογείου, οι πλέον 
συνηθισμένοι υγρότοποι είναι τα εποχιακά έλη, 
τα Δέλτα και οι λιμνοθάλασσες. Οι περισσότεροι 
υγρότοποι στην Μεσογειακή Λεκάνη έχουν 
χαμηλό υψόμετρο και είναι κατά κύριο λόγο 
παράκτιοι. Οι πλέον φημισμένοι είναι τα Δέλτα 
ποταμών, όπως του Ροδανού στην Γαλλία, του 
Πάδου στην Ιταλία, του Νερέτβα στην Κροατία 
και του Νείλου στην Αίγυπτο, καθώς και 
περιοχές με αλμυρές παράκτιες λιμνοθάλασσες 
και έλη, όπως στην περιοχή του Λανγκεντόκ 
Ρουσιγιόν (Languedoc-Roussillon) στην Νότια 
Γαλλία. Υπάρχουν πολύ λίγες λασπώδεις και 
αμμώδεις παλιρροϊκές εκτάσεις παρόμοιες με 
της Β.Ευρώπης, καθώς η σχεδόν περίκλειστη 
Μεσόγειος κατ’ουσίαν δεν γνωρίζει παλίρροιες.iv

Τα περισσότερα Δέλτα και λιμνοθάλασσες 
σχηματίζονται σε παράκτια ύδατα από την άμμο 
και την ιλύ των φερτών υλικών από ποταμούς, 
λόγω της απουσίας παλιρροϊκών φαινομένων. 
Στην άνυδρη Β.Αφρική, υπάρχουν τεράστια 
αλατοφόρα κοιλώματα, ονομαζόμενα chotts και 
sebkhets τα οποία πλημμυρίζουν με όμβρια από 
ξαφνικές καταιγίδες.

Αρκετά μεγάλα Δέλτα ποταμών είναι πολύ 
γνωστά στην περιοχή της Μεσογείου. Μεταξύ 
άλλων, η Καμάργκ (Camargue) στις εκβολές 
του Ροδανού (Rhône) στην Γαλλία, το Δέλτα 
του Πάδου (Po) στην Ιταλία, το Δέλτα της 
Νερέτβα στην Κροατία, το Δέλτα του Έμπρο 
(Ebro) στην Ισπανία, το συνδυαστικό Δέλτα 

των ποταμών Αξιός-Αλιάκμων-Λουδίας κοντά 
στην  Θεσσαλονίκη, το Δέλτα του Νέστου στην 
Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, το Δέλτα του Έβρου 
στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το 
Δέλτα της Μεντζέρντα (Medjerda) στην Τυνησία, 
και, φυσικά, το τεράστιο Δέλτα του Νείλου στην 
Αίγυπτοv. 

Οι υγρότοποι είναι εκ των πλέον ευαίσθητων 
και απειλούμενων οικοσυστημάτων και, 
παγκοσμίως, είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι 
φθίνουν ταχύτεραvi. Οι υγρότοποι της Μεσογείου 
ειδικότερα, πάντοτε αποτελούσαν κρίσιμη πηγή 
βιοποικιλότητας, αλλά και ανθρώπινης ευεξίας. 
Δύο φορές ετησίως, δισεκατομμύρια πτηνών 
μεταναστεύουν ακολουθώντας προκαθορισμένες 
πορείες μέσα σε αεροδιαδρόμους (βλέπε πιο 
κάτω προσαρμοσμένο χάρτη του Bird Life 
International, 2010) που τα οδηγούν από τις 
περιοχές αναπαραγωγής τους στις αρκτικές και 
εύκρατες ζώνες, να διαχειμάσουν σε εύκρατες 
και τροπικές περιοχές (όπως, π.χ. η υποσαχάριος 
Αφρική). Κατά την διάρκεια τέτοιων μακρινών 
διαδρομών, τα πτηνά μπορούν να καταφύγουν 
σε υγρότοπους – σημαντικότατα ενδιαιτήματα 
για τον ανεφοδιασμό τους και την πλήρωση του 
βιολογικού τους κύκλου.

Οι υγρότοποι γλυκού νερού τροφοδοτούν τις 
πλούσιες προσχωματικές πεδιάδες όπου, από τα 
βάθη των χρόνων, άνθισαν γεωργικές πρακτικές, 
αλλά και δραστηριότητες παραδοσιακής 
αλιείας, συλλογής αλατιού, και αντιπλημμυρικής 
προστασίαςivii. 
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Ολόκληρες κοινότητες ζουν μέσω της θήρας 
και της αλιείας από φυτικά και ζωικά είδη 
που εξαρτώνται άμεσα από τον περιβάλλοντα 
υγρότοπο, ενώ πολλοί κτηνοτρόφοι τους 
χρησιμοποιούν και ως πλούσια βοσκοτόπια 
για τα  ζώα τους. Η σημασία των υγροτόπων 
σε ολοένα και ξηρότερες περιοχές όπως η 
Μεσόγειος, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την 
βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, 
τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά.  Βοηθούν 
να συλλεγεί και να καθαρισθεί το νερό από το 
οποίο εξαρτάται η επιβίωση των Μεσογειακών 
λαών και η δυνατότητά τους να έχουν πόσιμο 
νερό, να αναπτύξουν την όποια βιομηχανική 
δραστηριότητα, την παραγωγή ενέργειας και τις 
αρδευόμενες καλλιέργειες.viii 

Οι Μεσογειακοί υγρότοποι, και ιδιαίτερα οι 
παράκτιοι, βαρύνουν πολύ στο μέτωπο του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, καθώς 
βοηθούν στην διαχείριση ακραίων καιρικών 
φαινομένων απορροφώντας πλημμύρες 
και απότομες ανόδους, λόγω ισχυρών 
βροχοπτώσεων, της παρόχθιας στάθμης, ενώ 
βέβαια αποτελούν πολύτιμη πηγή νερού 
σε περιόδους ξηρασίας. Οι υγρότοποι με 
υγιή και ανεπτυγμένη χλωρίδα είναι από 
τις αποτελεσματικότερες παγίδες άνθρακα 
στον πλανήτη. Αντιστρόφως, η αποξήρανση 
υγροτόπων ή ο περιορισμός της τροφοδοσίας 
τους από υδάτινους πόρους, μπορεί να 
προκαλέσει την αποδέσμευση μεγάλων 
ποσοτήτων αποθηκευμένου άνθρακα.ix  

Οι υγρότοποι είναι από τα οικοσυστήματα τα 
οποία έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις 
από έστω και μικρές αλλαγές του κλίματος 
και τις συνεπαγόμενες εξ αυτών μεταβολές 
λειτουργίας υδρολογικών συστημάτων, ιδιαίτερα 

ως προς την άνοδο της στάθμης των θαλασσών 
και την μείωση των όγκων των επιφανειακών και 
των υπογείων υδατικών πόρων.x

Οι υπηρεσίες οικοσυστήματος από υγρότοπους 
περιλαμβάνουν επίσης πολιτιστικές αξίες, όπως 
είναι το «δέσιμο» με τον τόπο, οι παραδοσιακές 
συνταγές και χειροτεχνίες, που θα μπορούσαν 
να προσφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία για 
την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.xi Οι υγρότοποι 
έχουν επίσης όλο και μεγαλύτερη σημασία για 
τους Μεσογειακούς λαούς, λόγω της αισθητικής 
και της ομορφιάς τους, ενώ όλο και περισσότεροι 
είναι αυτοί που επισκέπτονται τους υγρότοπους 
για εκπαίδευση ή τουρισμό. 

Οι διάφορες ωφέλειες που προσφέρουν οι 
υγρότοποι είναι τεράστιας οικονομικής αξίας. 
Οι υγρότοποι της ενδοχώρας και οι φυσικοί 
παράκτιοι υγρότοποι προσφέρουν μεγάλο 
μέρος αυτής της αξίας, η οποία εκτιμάται, 
για το σύνολο του πλανήτη, σε τουλάχιστον $ 
51 τρισεκατομμύρια ετησίως. Μεγάλο μέρος 
της αξίας των υγροτόπων πηγάζει από την 
συνεισφορά τους σε πολλαπλές ωφέλειες 
σχετιζόμενες με τα ύδατα – την ποσοτική 
και ποιοτική διαχείριση των υδάτων και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Παρ’όλα αυτά, η μετατροπή 
φυσικών οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων 
των υγροτόπων, σε άλλες χρήσεις γης, 
συρρικνώνει προοδευτικά την αξία των 
ωφελειών που προσφέρουν ανά τον κόσμο, κατά 
$ 4.3–20.2 τρισεκατομμύρια ετησίως. Και όμως, 
το ευρύτατο αυτό φάσμα ωφελειών, εξαιρετικά 
υψηλής αξίας για τους λαούς, δεν είναι ακόμα 
πλήρως αναγνωρισμένο, και οι Μεσογειακοί 
υγρότοποι συνεχίζουν να αλλάζουν χρήση και να 
χάνονται. xii 
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των σπονδυλωτών ειδών του «hotspot» 
που είναι η Μεσόγειος υποστηρίζονται 
από υγροτόπους – παρά το γεγονός ότι 
οι υγρότοποι αντιπροσωπεύουν μόνον 
2-3% των χερσαίων επιφανειών της 
περιοχής xiii.

30%
1.1-1.5% 
της εκτάσεως που 
καταλαμβάνουν οι 
υγρότοποι παγκοσμίως, 
(ήτοι, κατ’εκτίμηση, 
0.15-0.22 εκατομμύρια 
χλμ2) φυσικών και 
ανθρωπογενών 
υγροτόπων ευρίσκονται 
στην Μεσογειακή 
Λεκάνη.

, παγκοσμίως, των ειδών που εξαρτώνται από τους υγροτόπους 
απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περιοχή της 
Μεσογείου είναι μεγάλο το πλήθος ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. 
Οι λόγοι – αυξανόμενοι πληθυσμοί, οι καταναλωτικές μας συνήθειες, 
η κλιματική αλλαγή και, βέβαια, όλες οι περιπτώσεις λανθασμένης, 
χαμηλού επιπέδου ή ανύπαρκτης διακυβέρνησης xv. 

36%

των ενδιαιτημάτων σε 
υγροτόπους μπορεί να 
χάθηκαν μεταξύ του 
1970 και του 2013. Η 
επιδείνωση στην περιοχή 
της Μεσογείου είναι 
εντονότερη από τις τρεις 
γειτνάζουσες περιοχές: 
42% στην Αφρική, 32% 
στην Ασία, και 35% στην 
Ευρώπη.

51%Μία περιοχή εξαιρετικής βιοποικιλότητας  

της Μεσογείου έχει προσδιορισθεί ως μία από τις 34 
σημαντικότερες περιοχές του κόσμου («hotspots») ως 
προς την βιοποικιλότητα. Οι Μεσογειακοί υγρότοποι 
υπέχουν μία δυσανάλογα μεγάλη σημασία ως προς την 
βιοποικιλότητα:  

είναι ανθρωπογενείς (ορυζώνες, 
δεξαμενές, αλυκές, και οάσεις) 
– η Μεσόγειος έχει ένα πολύ 
υψηλότερο ποσοστό από τον 
παγκόσμιο μέσον όρο που 
ανέρχεται σε περίπου 12% xiv. 

23%

των πλέον εκτεταμένων 
περιοχών υγροτόπων στην 
Μεσόγειο, ευρίσκονται στην 
Αίγυπτο, την Γαλλία, την 
Τουρκία και την Αλγερία.

2/3 

αύξηση του ρυθμού 
αστικοποίησης υγροτόπων 
μεταξύ 1975 και 2005, 
καθώς και 42% αύξηση 
των γεωργικών χρήσεων σε 
αυτούς. Η αστικοποίηση 
ήταν ταχύτερη στις νότιες 
και ανατολικές Μεσογειακές 
χώρες xvi.

300%
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Παρά τις εθνικές δεσμεύσεις,  την Σύμβαση 
Ramsar και άλλες διεθνείς συμφωνίες, οι 
υγρότοποι συνεχίζουν να εξαφανίζονται με 
ταχείς ρυθμούς και η βιοποικιλότητα τους 
απειλείται σε μεγάλο βαθμό. Το ανθρώπινο 
«οικολογικό αποτύπωμα» στη λεκάνη της 
Μεσογείου είναι πλέον σχεδόν διπλάσιο από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο, ασκώντας ιδιαίτερα μεγάλη 
πίεση στους υδάτινους πόρους.

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περιοχή της 
Μεσογείου και θα μειώσουν την ανθεκτικότητα 
των οικοσυστημάτων στην περιοχή. Η 
συνεχιζόμενη απώλεια και υποβάθμιση των 
υγροτόπων επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη 
ευημερία και στερεί τις μελλοντικές γενιές 
από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουνxvii. 
Στη λεκάνη της Μεσογείου, η πίεση στους 
υγρότοπους ενδέχεται να ενταθεί κατά τις 
προσεχείς δεκαετίες, λόγω αυξημένης ζήτησης 
και γης και νερού, και λόγω των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.xviii 

Η πρόκληση τώρα εναπόκειται στους υπεύθυνους 
για τη λήψη αποφάσεων, από το περιφερειακό 
έως το τοπικό επίπεδο, ώστε να κάνουν την 
διαφορά με θετικό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι 
οι υγρότοποι θα χρησιμοποιούνται πλέον με 
σύνεση, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον 
για τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα στη 
Μεσόγειο.

Παράκτιοι Υγρότοποι στην Μεσόγειο 
– Διεθνής Πολιτική και Προκλήσεις  
Διεθνείς Πολιτικές  
Διάφορες διεθνείς συμβάσεις και προγράμματα 
που αφορούν το φυσικό περιβάλλον αποτελούν 
ισχυρή βάση για τη διεθνή συνεργασία με 
σκοπό την προστασία των υγροτόπων, και 
σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν την 
αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό τοποθεσιών 
που άξιζαν ιδιαίτερα να προστατευθούν. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός συνήθως εγγυάται στην 
εν λόγω τοποθεσία σημαντικού βαθμού νομική 
προστασία.
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Διεθνείς Πολιτικές Σχετικές με τους 
Μεσογειακούς Υγροτόπους
Η σημασία των υγροτόπων ως φυσικών 
ενδιαιτημάτων, ως παρόχων υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και ως εργασιακού 
περιβάλλοντος υπογραμμίζεται από το εύρος της 
σχετικής διεθνούς νομοθεσίας που συνοψίζεται 
παρακάτω:

Διεθνές επίπεδο
•  Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς 

Σημασίας (Σύμβαση Ramsar)
•  Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD)
•  Συμβάσεις για τα Ύδατα του ΟΗΕ (Ελσίνκι, 

1992, Νέα Υόρκη, 1997)
•  Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς (WHC) 

με τον προσαρτημένο Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς

•  Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα 
(MAB) με το Παγκόσμιο Δίκτυο 
Αποθεμάτων Βιόσφαιρας

Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
•  Οδηγίες της ΕΕ «Φύση» (Πτηνά και 

Ενδιαιτήματα)
•  Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τα Ύδατα
•  Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τη Θαλάσσια 

Στρατηγική
•  Οδηγία Θαλάσσιου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού της ΕΕ
•  Οδηγία της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας
•  Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) 

Περιφερειακό επίπεδο
Σύμβαση της Βαρκελώνης και τα πιο σχετικά 
πρωτόκολλά της:

•  Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παρακτίων Ζωνών (ΟΔΠΖ/ICZM)

•  Πρωτόκολλο Περιοχών Ειδικής Προστασίας 
(ΠΕΠ/SPA) και Βιοποικιλότητας

•  Πρωτόκολλο για την Ρύπανση από Χερσαίες 
Πηγές & Δραστηριότητες (LBS)

•  Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΜΣΑΑ/MSSD)

•  Αφρικανική σύμβαση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών πόρων

•  Σύμβαση για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
άγριας ζωής και των Φυσικών Ενδιαιτημάτων 
(Σύμβαση της Βέρνης) με το Σμαραγδένιο 
Δίκτυο Περιοχών Ειδικού Ενδιαφέροντος 
Διατήρησης

•  Σύμβαση για τη Διατήρηση των 
Μεταναστευτικών Ειδών Άγριων Ζώων 
(Σύμβαση CMS ή της Βόννης) με την πιο 
σχετική συμφωνία της

•  Συμφωνία για τη Διατήρηση των 
Μεταναστευτικών Υδρόβιων πτηνών 
Αφρικής-Ευρασίας (AEWA)

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
Εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015. Υπάρχουν τέσσερις SDGs που σχετίζονται ιδιαίτερα με τους Μεσογειακούς Υγρότοπους:

SDG 6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και υγιεινής για όλους

SDG 13. Ανάληψη επειγουσών δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της

SDG 14. Διατήρηση και χρήση με βιώσιμο τρόπο των ωκεανών, θαλασσών και θαλασσίων πόρων

SDG 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση βιώσιμης χρήσης χερσαίων οικοσυστημάτων, αειφόρος διαχείριση δασών, καταπολέμηση της 
απερήμωσης και αναστολή και αναστροφή της υποβάθμισης της γης, και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.xix 
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Συμβάσεις και Πρωτόκολλα
Η Σύμβαση Ramsar
Η σύμβαση Ramsarxx του 1971 για τη διατήρηση 
και τη συνετή χρήση των υγροτόπων και 
των πόρων τους ορίζει τους υγρότοπους ως 
«περιοχές ελών ή βάλτων, τυρφώνων ή υδάτων, 
φυσικών ή τεχνητών, μόνιμων ή προσωρινών, 
με στάσιμα ή ρέοντα ύδατα, γλυκά, υφάλμυρα ή 
αλμυρά, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
θαλασσίων υδάτων των οποίων το βάθος κατά 
την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα» 
(Άρθρο 1). Η Σύμβαση Ramsar είναι η μόνη 
παγκόσμια Σύμβαση ειδικά επικεντρωμένη 
στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα των 
υγροτόπων. Η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα 
(CBD) καθιέρωσε την Ramsar ως «κύριο 
εταίρο υλοποίησης» σε υγρότοπους και οι δύο 
Συμβάσεις συνεργάζονται μέσω μιας σειράς 
Κοινών Σχεδίων Εργασίας.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της σύμβασης 
Ramsar καλούνται να υποδείξουν υγρότοπους 
κατάλληλους για να συμπεριληφθούν στον 
Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. 
Στην περίπτωση των παράκτιων υγροτόπων, 
μπορούν να συμπεριλάβουν «Παρόχθιες και 
παράκτιες ζώνες παρακείμενες στους υγρότοπους, 
και νησιά ή υδατοσυλλογές βαθύτερα των έξι 
μέτρων κατά την άμπωτη τα οποία ευρίσκονται 
εντός των υγροτόπων, ιδίως όταν αυτά έχουν 
σημασία ως οικότοποι υδρόβιων πτηνών» (Άθρο 
2). Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση 
της διατήρησης και της συνετής χρήσης των 
υγροτόπων στην επικράτειά τους (Άρθρο 3).

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται επίσης 
να διαβουλεύονται μεταξύ τους σε περίπτωση 
υγροτόπων που εκτείνονται σε παρακείμενα 
εδάφη, δηλαδή διασυνοριακούς υγρότοπους, και 
να «συντονίζουν και να υποστηρίζουν» πολιτικές 
και κανονισμούς σχετικά με τη διατήρηση των 
υγροτόπων και της χλωρίδας και πανίδας τους 
(Άθρο 5).

Η Σύμβαση για την Προστασία του 
Θαλασσἰου Περιβάλλοντος και των 
Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου 
(Σύμβαση της Βαρκελώνης)

Αυτή είναι η Περιφερειακή Σύμβαση για τη 
Θάλασσα που υπέγραψαν 22 Συμβαλλόμενα 
Μέρη από την Μεσόγειο. Τα κοινά συμφέροντα 
που σχετίζονται με τη διατήρηση του θαλάσσιου 
και του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος ορίζονται 
στα επτά πρωτόκολλα που αντιπροσωπεύουν 
το νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση κοινών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
διατήρηση του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Τα δύο πιο σημαντικά 
πρωτόκολλα παρουσιάζονται κατωτέρω.

1. Το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών στη 
Μεσόγειοxxi (εφ’εξής «πρωτόκολλο ΟΔΠΖ» 
- έβδομο πρωτόκολλο της σύμβασης 
της Βαρκελώνης/ICZM) υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν μέτρα 
για την προστασία των χαρακτηριστικών 
των παρακτίων υγροτόπων, προκειμένου 
να αποφευχθεί η εξαφάνισή τους (άρθρο 
10). Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για την 
προστασία της περιβαλλοντικής, οικονομικής 
και κοινωνικής λειτουργίας των υγροτόπων 
και των εκβολών ποταμών, τη ρύθμιση ή την 

απαγόρευση δραστηριοτήτων που ενδέχεται 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις, και την 
«αποκατάσταση υποβαθμισμένων παρακτίων 
υγροτόπων με σκοπό την επανενεργοποίηση 
του θετικού τους ρόλου στις παράκτιες 
περιβαλλοντικές διεργασίες».

2. Το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ειδικά 
Προστατευόμενες Περιοχές και τη 
Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (πρωτόκολλο 
SPA / BD) - το πέμπτο πρωτόκολλο της 
σύμβασης της Βαρκελώνης, είναι το 
βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της 
Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα (CBD) 
στην Μεσόγειο, όσον αφορά την επιτόπια 
βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας και 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Το πρωτόκολλο 
προβλέπει τρία κύρια στοιχεία προκειμένου 
να διαφυλάσσεται η βιοποικιλότητα στη 
Μεσόγειο: Πρώτον, την σύσταση, προστασία 
και διαχείριση των Περιοχών Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ/SPA)· δεύτερον, την 
κατάρτιση καταλόγου Περιοχών Ειδικής 
Προστασίας Μεσογειακής Σημασίας 
(SPAMIs)· και τρίτον, την προστασία και τη 
διατήρηση των ειδών. 
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Οι Προκλήσεις που 
Αντιμετωπίζουμε
Συμβάσεις και Μέτρα
Ένας από τους γνωστούς μηχανισμούς για την 
προστασία των υγροτόπων της Μεσογείου είναι 
ο χαρακτηρισμός των σημαντικότερων εξ αυτών 
ως προστατευόμενων περιοχών. Η Σύμβαση για 
τη Βιοποικιλότητα έχει ορίσει έναν παγκόσμιο 
στόχο για τις εκτάσεις της επιφάνειας της Γης 
που θα πρέπει να τεθούν υπό προστασία. Για το 
2020, η CBD στοχεύει στην προστασία 17% των 
χερσαίων και εσωτερικών υδάτων και 10% των 
παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.xxii

Με βάση ένα μικρό δείγμα των συνολικών 
υγροτόπων της Μεσογείουxxiii, έχει αποδειχθεί ότι 
περίπου το ένα τρίτο των εκτάσεων υγροτόπων 
εμπίπτει σε προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή 
επωφελείται από κάποιο εθνικό καθεστώς 
προστασίας. Συνολικά, οι θαλάσσιοι / παράκτιοι 
υγρότοποι είναι πολύ πιο προστατευμένοι από 
τους υγρότοπους της ενδοχώρας. Το γεγονός 
αυτό συνδέεται με τις στρατηγικές ισχυρότερης 
προστασίας που εφαρμόζονται στις παράκτιες 
ζώνες, λόγω της μεγαλύτερης ευπάθειας αυτών 
(π.χ. οικονομικά συμφέροντα, κλιματική αλλαγή 
...).xxiv 

Στην ΕΕ, στα Κράτη-μέλη και στις χώρες που 
προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην ΕΕ, 
οι υγρότοποι επωφελούνται από την, κατά το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο υποχρέωση μεταγραφής 
στην εθνική νομοθεσία και εφαρμογής των 
Οδηγιών της ΕΕ, ιδίως της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Ύδατα, των Οδηγιών για τα Πτηνά και 
τα Ενδιαιτήματα, και της Οδηγίας Πλαισίου 
για τη Θαλάσσια Στρατηγικήxxv. Οι Οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Πτηνά και 
τα Ενδιαιτήματα επιβάλλουν στα Κράτη-μέλη 
της ΕΕ τη σημαντική υποχρέωση να ορίζουν, 
να χαρακτηρίζουν και να προστατεύουν Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά και Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης για άλλα είδη πέραν των 
πτηνών και για τους τύπους οικοτόπων που 
αποτελούν από κοινού το οικολογικό δίκτυο 
Natura 2000 περιοχών προστασίας της φύσης. 
Οι υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες δεν υπόκεινται 
σε υπερεθνική νομοθεσία υποχρεωτικής 
εφαρμογής. 

Πέραν των δημόσιων προστατευόμενων 
περιοχών, μια άλλη επιλογή για την προστασία 
είναι η άμεση αγορά γης. Το γαλλικό 
Conservatoire du Littoral, για παράδειγμα, 
κατέχει και διαχειρίζεται μεγάλες εκτάσεις 
υγροτόπων, μεταξύ των οποίων αρκετοί στην 
ακτογραμμή της Μεσογείου. Οι διεθνείς 
οργανώσεις προστασίας, όπως το WWF (World 
Wildlife Fund), κάνουν παρόμοια δουλειά, 
αγοράζουν μικρές εκτάσεις ή υπολειμματικές 
παρόχθιες δασικές εκτάσεις, για παράδειγμα 
στην Ιταλία. 

Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη συμβατικών 
μέτρων που αποσκοπούν στο να επηρεάσουν 
τις υπάρχουσες πρακτικές ως προς τις χρήσεις 
γης σε ιδιωτικές εκτάσεις, προωθώντας μία 
βελτίωση της διαχείρισης των υγροτόπων, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργο-
περιβαλλοντικών μέτρων της ΕΕ, με τα 
οποία παρέχονται πληρωμές σε γεωργούς 
που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σε σχέση με την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση 
των τοπίων της υπαίθρου. 

Τα μέτρα που υπόκεινται σε εθνικό έλεγχο 
μπορούν να υποστηριχθούν από διεθνείς 
συμφωνίες (συνθήκες και συμβάσεις) τις οποίες 
υπογράφουν χώρες (με έμμεσες ρυθμιστικές 
αρμοδιότητες). Μόλις επικυρωθούν ή εγκριθούν, 
μεταφέρονται στην εθνική έννομο τάξη και 
χαίρουν εφαρμογής η οποία μάλιστα υπερισχύει 
των εθνικών νομοθετημάτων. Οπότε και η 
εκάστοτε κυβέρνηση είναι πλέον υποχρεωμένη 
να υλοποιεί τις συμφωνηθείσες δράσεις 
και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, των 
οποίων ο σκοπός δεν είναι αναγκαστικά άμεσα 
ρυθμιστικός, αλλά στο να διασφαλίζουν ότι οι 
συμφωνίες όντως εφαρμόζονται.
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Η Σύμβαση Ραμσάρ στη Μεσόγειο - Πρόοδος
• Η Σύμβαση Ραμσάρ έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη της Μεσογείου.  

• Από την επικύρωσή της το 1971, η σύμβαση Ραμσάρ οδήγησε στον χαρακτηρισμό 344 
τοποθεσιών στις Μεσογειακές χώρες xxvi.

• Από το 1971, έχουν ορισθεί ως περιοχές Ραμσάρ 67 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων 
περίπου 38% μόνον συνίσταται σε ενδιαιτήματα υγροτόπων. Οι περιοχές Ραμσάρ καλύπτουν 
185.000 km2 στην περιοχή της Μεσογείου, ήτοι περίπου 1 έως 2% των υγροτόπων ανά τον 
κόσμο xxvii.  

•  Το πλήθος και η έκταση των χαρακτηρισμένων ως περιοχών Ραμσάρ στην Μεσόγειο 
αυξήθηκαν κατά 16% και 11% αντιστοίχως, από το 2010.

•  Οι χώρες που έχουν χαρακτηρίσει τις περισσότερες τοποθεσίες είναι η Τυνησία με 
21 τοποθεσίες, η Γαλλία 8 και η Ισπανία 7. Από τις 55 συνολικά αυτές περιοχές που 
χαρακτηρίσθηκαν, οι 14 είναι παράκτιες.

•  Η Αλβανία, η Αλγερία, η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Τυνησία έχουν χαρακτηρίσει 
περισσότερες από τις μισές περιοχές υγροτόπων τους, ως περιοχές Ραμσάρ.

•  Η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Λιβύη, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Συρία - έχουν 
χαρακτηρίσει πολύ λίγες τοποθεσίες, λιγότερο από 5% των υγροτόπων της κάθε χώρας.

•  Άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Τουρκία, οι οποίες έχουν σημαντικούς υγρότοπους, 
φαίνεται να παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη διαδικασία χαρακτηρισμού περιοχών 
Ραμσάρ.

• Το ένα τρίτο των περιοχών Ραμσάρ δεν ωφελείται από κανένα πραγματικό καθεστώς 
προστασίαςxxviii.

• Οι περισσότερες από τις τοποθεσίες Ραμσάρ ή προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη 
τη Μεσόγειο δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον χωροταξικό σχεδιασμό (π.χ. τοπικά 
αναπτυξιακά σχέδια), το οποίο περιορίζει και την ολοκληρωμένη τους διαχείρισηxxxix.

Η Εφαρμογή της Σύμβασης 
Ραμσάρ Απαιτεί Αποτελεσματική 
Διακυβέρνηση 
Ένα σημαντικό μερίδιο των εμβληματικών 
τοποθεσιών υγροτόπων, ιδίως για τα είδη των 
πτηνών, δεν έχουν ακόμη χαρακτηρισθεί ως 
τοποθεσίες Ραμσάρ.xxx Επιπλέον, το 2017, μόνο 
44% όλων των Μεσογειακών τοποθεσιών 
Ραμσάρ είχαν αναπτύξει σχέδιο διαχείρισης, 
και μόνο 30% είχαν υλοποιήσει το σχέδιό τους. 
Η προστασία ενός τόπου έχει πραγματικό 
αντίκτυπο μόνο εάν είναι αποτελεσματική και 
εφ’όσον  συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα 
προστασίας. Πολύ συχνά, όταν οι θεσμικές και 
οικονομικές δυνατότητες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των κανονισμών δεν χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο μίας συνολικής κινητοποίησης, 
διαπιστώνονται παράνομες δραστηριότητες σε 
προστατευόμενες περιοχές, όπως λαθροθηρία, 
αλιεία, και βόσκηση.

Μια μελέτη που διεξήχθη σχετικά με τις 
τοποθεσίες Ραμσάρ στις Μεσογειακές χώρες 
έδειξε ότι η ύπαρξη ενός εθνικού καθεστώτος 
προστασίας δεν επηρεάζει τις δημογραφικές 
τάσεις των υδρόβιων πτηνών. Από την άλλη 
πλευρά, σε περιοχές όπου υλοποιείται ένα σχέδιο 
διαχείρισης, ο πληθυσμός των υδρόβιων πτηνών 
αυξάνεται ταχύτερα απ’ότι στις περιοχές όπου 
δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης.  Επομένως, το 
καθεστώς προστασίας από μόνο του δεν επαρκεί 
για να εξασφαλισθεί βελτίωση της οικολογικής 
κατάστασης ενός τόπου, πρέπει να συνοδεύεται 
από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης.xxxi Με 
άλλα λόγια, η προστασία των φυσικών οικοτόπων 
απαιτεί όχι μόνο τον χαρακτηρισμό του τόπου ως 
τοποθεσίας Ραμσάρ, αλλά και την ανάπτυξη και 
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την εφαρμογή αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Κλιματική αλλαγή
Τα τρέχοντα μοντέλα προβλέπουν ότι η Μεσόγειος 
θα επηρεασθεί ιδιαίτερα από:

•  Υψηλότερη αύξηση των θερμοκρασιών από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο

•  Μεγαλύτερη μεταβλητότητα βροχοπτώσεων 
και θερμοκρασιών

•  Κορυφώσεις θερμοκρασίας το θέρος

•  Υψηλότερη συχνότητα ακραίων φαινομένων, 
όπως ξηρασία, πλημμύρες, όπως μπορεί να 
παρατηρηθεί ήδη με τις συχνότερες έντονες 
καταιγίδες που επηρεάζουν την ακτογραμμή 
και οδηγούν σε αυξημένη διάβρωση

•  Πολλοί υγρότοποι της Μεσογείου θα 
αποξηρανθούν ή θα καταστούν προσωρινοί /
εποχιακοί.xxxii 

Το να γίνει κατανοητός ο κρίσιμος ρόλος των 
υγροτόπων για τον μετριασμό των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν είναι καθοριστικής σημασίας, ιδίως για τις 
επιπτώσεις της σε περιοχές όπως η Μεσόγειος.

Ποσότητα νερού
Η ποσότητα γλυκού νερού που διατίθεται 
στους υγρότοπους μειώνεται. Οι παροχές των 
ρεμμάτων έχουν επηρεασθεί σημαντικά από 
το νερό που αντλείται από τα ποτάμια και τα 
φράγματα που έχουν κατασκευασθεί σε αυτά. 
Η υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών και 
των υπογείων υδάτων αποτελεί επίσης σοβαρό 
κίνδυνο. Κάνοντας ήδη σήμερα χρήση κατά 92% 
του ανανεώσιμου νερού, η Βόρειος Αφρική έχει 

ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το όριο βιωσιμότητας 
του νερού. Οι παροχές των ποταμών στην περιοχή 
της Μεσογείου, με εξαίρεση τον Ροδανό και τον 
Πάδο, μειώνονται συνολικά κυρίως λόγω της 
άντλησης νερού και των φραγμάτων που έχουν 
κατασκευασθεί κατά μήκος της διαδρομής τους 
και, σε μικρότερο βαθμό,  λόγω της κλιματικής 
αλλαγής.xxxiii.

Ποιότητα νερού
Ενώ η ποιότητα των υδάτων όσον αφορά τα 
θρεπτικά συστατικά και τα βαρέα μέταλλα έχει 
βελτιωθεί γενικά από τη δεκαετία του 1980 στην 
Ευρώπη, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες 
επ’αυτού σχετικά με την υπόλοιπη Μεσόγειο και 
με άλλους πιθανούς ρύπους, ώστε να εξαχθούν 
ακριβή συμπεράσματα.

Εν Περιλήψει, οι Κύριες Προκλήσεις για το 
Μέλλον των Υγροτόπων της Μεσογείου είναι:

•  Πρόληψη, ανάσχεση και αντιστροφή 
της απώλειας και της υποβάθμισης των 
υγροτόπων.

•  Κατανόηση της κρίσιμης σημασίας 
των υγροτόπων για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή στις αλλαγές του 
κλίματος.

•  Ενσωμάτωση των υπηρεσιών, των 
ωφελειών, των αξιών, των λειτουργιών, 
των αγαθών και των προϊόντων που 
παρέχουν οι υγρότοποι στα εθνικά και 
περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια.

•  Αναγνώριση του ρόλου των υγροτόπων 
για την πλήρη άσκηση του ανθρώπινου 
δικαιώματος πρόσβασης σε πόσιμο νερό 
και τη μείωση της φτώχειας.

•  Ενσωμάτωση των αξιών των υγροτόπων 
στη διαχείριση των υδάτων, του εδάφους 
και της βιοποικιλότητας.

•  Διασφάλιση της διατήρησης των 
οικολογικών λειτουργιών.

•  Δράσεις για τον περιορισμό και την 
εξάλειψη των χωροκατακτητικών ειδών 
στους υγρότοπους xxxiv.
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Ένας απλός ορισμός της 
διακυβέρνησης - ποιος κατέχει εκ 
των πραγμάτων την δύναμη, την 
εξουσία και την ευθύνη να λαμβάνει 
και να εφαρμόζει αποφάσεις, πώς 
λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, 
πόσο αποτελεσματικές και 
αποδοτικές είναι, και κατά πόσο 
λογοδοτεί αυτός που τις έλαβε.
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οποίων βρίσκονται - τα οποία μπορεί να έχουν 
αντιμετωπίσει διάφορες πρόσφατες αναταραχές, 
αλλαγές και επαναστάσεις. Η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα διακυβέρνησης επί πολλές 
δεκαετίες αποτελεί την εξαίρεση, όχι τον 
κανόνα. Ορισμένοι Μεσογειακοί παράκτιοι 
υγρότοποι εκτείνονται πέρα από εθνικά 
σύνορα, προσθέτοντας ένα εντελώς νέο επίπεδο 
πολυπλοκότητας. 

Από τη δεκαετία του 1970, οι διεθνείς συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ραμσάρ 
για τους υγρότοπους (που εγκρίθηκε το 1971) και 
της Σύμβασης της Βαρκελώνης (που υιοθετήθηκε 
το 1976), μαζί με την προσχώρηση ή την ένταξη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέφεραν ως ένα 
βαθμό κάποια διεθνή συνεκτικότητα ως προς 
το πώς προσεγγίζουμε την διακυβέρνηση των 
υγροτόπων της Μεσογείου.

Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν μεγάλες 
διαφορές. Επομένως, δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο 
διακυβέρνησης, ούτε ενιαίο μοντέλο, ούτε ένα 
ενιαίο μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους τους 
παράκτιους υγρότοπους γύρω από τη Μεσόγειο 
- ανεξάρτητα από το αν έχουν χαρακτηρισθεί 
όπως προβλέπεται από την Συνθήκη του Ραμσάρ 
ή όχι. Σπάνια η διακυβέρνηση ενός υγροτόπου 
της Μεσογείου ξεκινά με μία λευκή κόλλα χαρτί. 
Το τέλος ενός γνωστού ανεκδότου, - αυτού με 
τον τουρίστα που ζητά από έναν ντόπιο αγρότη 
οδηγίες για το πώς να πάει κάπου, και στον 
οποίο δίνεται η εξής συμβουλή: «... καλά, βέβαια 
για να πάω εκεί, εγώ δεν θα ξεκινούσα από 
εδώ», περιλαμβάνει μια ευρέως αναγνωρισμένη 
αλήθεια - το από πού ξεκινάς κάνει όλη τη 
διαφορά σε σχέση με το υπόλοιπο ταξείδι. Η 
εκκίνηση από λάθος θέση μπορεί να καταστήσει 
δύσκολη ή και αδύνατη την προσέγγιση του 

Η διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο 
λίστες και κουτάκια ελέγχου 
για τσεκάρισμα, αλλά και τις 
λιγότερο προφανείς πτυχές 
του πόσο καλά παρέχεται η 
διακυβέρνηση. Στην απλούστερη 
μορφή της, η διακυβέρνηση 
- η πράξη της διακυβέρνησης - 
μπορεί να φανεί απλά με όρους 
τυπικών δομών και διαδικασιών: 
επιτροπές, οδηγίες κ.λπ.
Ωστόσο, ο τρόπος και η ποιότητα αυτής της 
διακυβέρνησης είναι πιο φευγαλέες έννοιες, 
πιο δύσκολο να μετρηθούν - αλλά είναι εξ ίσου 
σημαντικές για την διασφάλιση ενός βιώσιμου 
μέλλοντος. 

Ενώ οι παράκτιοι υγρότοποι στη Μεσόγειο 
μοιράζονται πολλές κοινές απειλές, πιέσεις 
και προκλήσεις με τους υγρότοπους σε όλο 
τον κόσμο - από την αλλαγή του κλίματος έως 
την αύξηση της ρύπανσης-, υπόκεινται επίσης 
στην ευμετάβλητη πολιτική, τις κουλτούρες 
και τις οικονομίες ενός ωκεανού σε ένα κόμβο 
πλέγματος όπου συναντώνται η Αφρική, η 
Ευρώπη και η Ασία. Για χιλιετίες οι πολιτισμοί 
της Μεσογείου κατοικούσαν, πολεμούσαν, 
μεταμόρφωναν και εκμεταλλευόντουσαν έντονα 
το πλούσιο παράκτιο περίγραμμα της θάλασσας 
και, κυρίως, τους δυνητικά γόνιμους και 
στρατηγικά σημαντικούς υγρότοπους.

Η σύγχρονη διακυβέρνηση των παράκτιων 
υγροτόπων της Μεσογείου αντικατοπτρίζει 
την διακυβέρνηση των κρατών εντός των 

προορισμού. Δυστυχώς, όσοι από εμάς είναι 
υπεύθυνοι για παράκτιους υγρότοπους σπάνια 
έχουν την πολυτέλεια να ξεκινούν από «σωστή 
θέση», και πρέπει να δουλεύουν με αυτό που 
τους δίνεται. Αυτό το Εγχειρίδιο αναγνωρίζει 
αυτήν την απλή αλήθεια και έχει σχεδιασθεί 
για να εφαρμόζεται σε όλο το ευρύ φάσμα των 
διάφορων καταστάσεων και σεναρίων που 
υπάρχουν.

Τι είναι Διακυβέρνηση
 Ένας απλός ορισμός της διακυβέρνησης - 
ποιος κατέχει εκ των πραγμάτων την δύναμη, 
την εξουσία και την ευθύνη να λαμβάνει και 
να εφαρμόζει αποφάσεις, πώς λαμβάνονται 
αυτές οι αποφάσεις, πόσο αποτελεσματικές και 
αποδοτικές είναι, και κατά πόσο λογοδοτεί αυτός 
που τις έλαβε.

Η διακυβέρνηση έχει να κάνει με την πολιτική 
(δηλωμένες προθέσεις υποστηριζόμενες από 
μία Αρχή) και με την πρακτική (τις άμεσες 
πράξεις των ανθρώπων οι οποίες επηρεάζουν 
τη φύση). Στη θεωρία η πολιτική και η 
πρακτική θα έπρεπε να λειτουργούν αρμονικά: 
η πρακτική να καθοδηγείται από την πολιτική 
και σε αντάλλαγμα, η πρακτική να ενημερώνει 
και να τεκμηριώνει την πολιτική. Αλλά η 
πραγματικότητα της διακυβέρνησης αφορά 
επίσης τον πολύπλοκο ιστό τοπικών συνθηκών, 
μεταξύ κοινών αντιλήψεων και παρεξηγήσεων, 
μεταξύ επικοινωνίας και ασυνεννοησίας, 
ταυτοχρόνως με την κατανομή (ή την κακή 
κατανομή) εξουσίας και πόρων - που όλα 
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ευτυχή ή 
ατυχή ζεύγη πολιτικής και πρακτικής: Ο στόχος 
πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της πρώτης 
ομάδας και η ελαχιστοποίηση της δεύτερης. Ως 
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χρήσιμο παράδειγμα, η Παγκόσμια Σύμπραξη 
για το Νερό (GWP) ορίζει τη διακυβέρνηση των 
υδάτων ως «το φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών, 
οικονομικών και διοικητικών συστημάτων που 
υπάρχουν για την ανάπτυξη και τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και την παροχή υπηρεσιών 
υδάτων, σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας.» xxxv

Σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), η διαχείριση των υδάτων περιλαμβάνει 
διοικητικά συστήματα, επίσημους θεσμούς 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των 
πολιτικών) καθώς και άτυπους θεσμούς, 
όπως σχέσεις εξουσίας και πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού επιπέδου. 
Η μελέτη του ΟΟΣΑ παραπέμπει στο Διεθνές 
Ινστιτούτο Υδάτων της Στοκχόλμης (SIWI), το 
οποίο έχει δηλώσει ότι η διακυβέρνηση των 
υδάτων «καθορίζει ποιος παίρνει ποιο νερό, 
πότε και πώς» - (ΟΟΣΑ, 2011)xxxvi Ομοίως, η 
διακυβέρνηση ενός υγρότοπου αφορά επίσης 
τις ίδιες σχέσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης και της λεκάνης απορροής όπου 
ευρίσκεται.

Ως εκ τούτου, η διακυβέρνηση δεν είναι μόνο 
μια διαδικασία υπό κυβερνητική καθοδήγηση. 
Οι συμ-μέτοχοι δεν είναι απλά «χρήστες» ή 
«συμφέροντα». Κάποια εξ αυτών είναι πολύ 
σημαντικά στοιχεία των τοπικών οικονομιών 
και κοινωνιών, όπως στην περίπτωση των 
γεωργικών συμφερόντων, της αλιείας, των 
παράκτιων βιομηχανιών ή των κατασκευαστών 
και των υπεύθυνων χωροταξικών σχεδίων, και, 
ως εκ τούτου, εγγράφονται στην εικόνα της 
διακυβέρνησης των υγροτόπων.

«Η διακυβέρνηση 
οικοσυστημάτων είναι 
δύσκολη στην πράξη: Είναι 
εύκολο να χάσεις το δρόμο 
σου. Όπως και στην ιατρική, 
οι γενικά ισχύουσες αρχές 
και οι καλές πρακτικές θα σε 
πάνε ως ένα σημείο, αλλά 
στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου τα προβλήματα είναι 
πολυσύνθετα και σημαντικά, 
καθίσταται απαραίτητη μια 
διεξοδική διάγνωση την οποία 
θα ακολουθήσει η επιμελής 
εκτέλεση ενός σχεδίου δράσης 
που θα εκτείνεται για όσο 
χρειάζεται στον χρόνο. 
 
Σπάνια θα αποδειχθεί η 
διακυβέρνηση στην πράξη 
μία μηχανική διαδικασία 
‘τυφλοσούρτης’ xxxvii 

Τι δεν είναι η διακυβέρνηση...
Η διακυβέρνηση δεν είναι βραχυπρόθεσμο έργο. 
Η διακυβέρνηση αφορά τον μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, την οικοδόμηση σχέσεων, την 
υποστήριξη της κοινότητας και την υλοποίηση 
προγραμμάτων δράσης. Ορισμένα από αυτά τα 
θεμέλια μπορούν να τεθούν μέσα στο σύντομο 
χρονικό διάστημα υλοποίησης ενός έργου, 
συνήθως, μεταξύ τριών και πέντε ετών, αλλά 
εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα όποια 
μέσα υλοποίησης θα παραμένουν διαθέσιμα 
μακροπρόθεσμα, η απώλεια τους με το τέλος του 
έργου μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα ζημιογόνο 
απώλεια εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Δεύτερον, η διαδικασία διακυβέρνησης δεν 
είναι το ίδιο πράγμα με την προετοιμασία ενός 
σχεδίου. Συνήθως, η προετοιμασία ενός σχεδίου 
ακολουθεί μια γενικά οικεία γραμμική διαδικασία 
- ξεκινώντας από την σύλληψη του σχεδίου μέχρι 
την υιοθέτησή του και την υλοποίησή του που 
ακολουθείται από τους αντίστοιχους ελέγχους. Η 
διακυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, θα υπάρχει 
ήδη υπό κάποια μορφή σε όλες τις περιοχές, αν 
και σε πολύ διαφορετικά στάδια, σε διαφορετικά 
επίπεδα ωρίμανσης και σε διαφορετικά επίπεδα 
αποτελεσματικότητας - υπενθυμίζοντας ξανά την 
γνωστή πλέον ρήση «εγώ για να φτάσω εκεί δεν 
θα ξεκινούσα από εδώ» - αν και τελικά μόνο αυτό 
μπορούμε να κάνουμε.

Η
 ΔΙΑ

ΚΥΒΕΡΝ
Η

ΣΗ
 – ΕΝ

Α
Σ  

ΣΥΝ
ΤΟ

Μ
Ο

Σ Ο
ΔΗ

ΓΟ
Σ



Η
 Δ

ια
φ

ορ
ά 

με
τα

ξύ
 Δ

ια
κυ

βέ
ρν

ησ
ης

 κ
αι

 Δ
ια

χε
ίρ

ισ
ης

 

27

Η Διαφορά μεταξύ Διακυβέρνησης και 
Διαχείρισης 
Η διαχείριση και η διακυβέρνηση είναι 
στενά συνδεδεμένες, αλλά διακριτἐς έννοιες. 
Ωστόσο, μέχρι την αρχή της νέας χιλιετίας, 
για την περιγραφή αποφάσεων και ενεργειών 
που αφορούσαν την προστασία της φύσης, 
εχρησιμοποιείτο μόνον ο όρος «διαχείριση». 
Αυτό υποδείκνυε μία τάση επικέντρωσης 
περισσότερο στην τεχνική διάσταση, παρά στην 
πολιτική. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ διαχείρισης 
και διακυβέρνησης συνοψίζεται στο παρακάτω 
διάγραμμα.

Στην πράξη, τα όρια μεταξύ των δύο 
δραστηριοτήτων είναι λιγότερο σαφώς 
καθορισμένα, συχνά μάλιστα επικαλύπτονται, 
αλλά το βασικό σημείο είναι ότι η διακυβέρνηση 
προωθεί και καθοδηγεί - ή θα έπρεπε να 
καθοδηγεί - την συνεχή διαχείριση της 
τοποθεσίας. Με τη σειρά της, η διαχείριση 
ενημερώνει τη διακυβέρνηση μέσα από μια 
διαδικασία συνεχούς εκμάθησης, καθώς 
η διαχείριση παραδίδει αποτελέσματα και 
προϊόντα εργασιών, επιστημονική γνώση (μέσω 
της έρευνας και της τεχνολογίας), παράλληλα 
με την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
επίπεδο περιοχής, ώστε να ανατροφοδοτείται η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Τρία συμπληρωματικά 
"συστατικά στοιχεία" 
της διακυβέρνησης 
έχουν συνδυασθεί 
παρακάτω και 
αξιοποιηθεί από κοινού 
για την ανάπτυξη αυτού 
του Εγχειριδίου.Τα τρία 
αυτά βασικά συστατικά 
στοιχεία είναι:
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Οι Τέσσερις Πυλώνες 
Να παρέχετε μια απλή «αρχιτεκτονική» για 
τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
μελλοντική δουλειά και για την ιεράρχηση 
των αποφάσεων όταν οι προθεσμίες 
πιέζουν, ενώ οι απεριόριστοι πόροι και ο 
χρόνος για ενατένιση αποτελούν όνειρα 
θερινής νυκτός. 

Σοφή Διακυβέρνηση 
Βασίζεται στην δοκιμασμένη 
πολυεπιστημονική προσέγγιση της διαχείρισης 
οικοσυστημάτων που αναπτύχθηκε στην 
Μεσόγειο για το Μεσογειακό πλαίσιο, 
τονίζοντας ιδιαίτερα την «σοφή» ενσωμάτωση 
σε αυτήν την διακυβέρνηση, θεσμών, 
εργαλείων και διαδικασιών. 

Ζωτικότητα και 
Προσαρμοστικότητα
Μία διακυβέρνηση που είναι σε θέση 
να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να 
ανταποκρίνεται εγκαίρως στον ρόλο 
και τις ευθύνες της, με τρόπο ευφυή, 
κατάλληλο και ικανοποιητικό για όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

Αυτές οι προοπτικές έχουν συντεθεί σε μια 
ενιαία συνεκτική προσέγγιση - έναν πρακτικό 
οδικό χάρτη, που έχει σχεδιασθεί για να είναι 
χρήσιμος σε όλη τη Μεσόγειο ακόμα και με 
περιορισμένες ειδικές γνώσεις και σχετικά 
περιορισμένους πόρους.
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Οι Τέσσερις Πυλώνες 
Οι Τέσσερις Πυλώνες της διακυβέρνησης παρέχουν ένα σχετικά 
απλό πλαίσιο ευρετικής απόδοσης  (αυτο-μάθησης), που μας βοηθά να 
«σηκώσουμε τα μάτια μας» από την καθημερινή τεχνική διαχείριση μιάς 
περιοχής – η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική ως προς την την επίτευξη 
των άμεσων στόχων διατήρησης, αλλά ταυτοχρόνως, να μην δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη αειφορία της περιοχής δεδομένων των 
τοπικών παραμέτρων.

Από τους τέσσερις πυλώνες που περιγράφονται παρακάτω, κανένας πυλώνας 
δεν έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων, και οι στόχοι τους μπορούν 
να επιτευχθούν με μια σειρά ή αλληλουχία προσαρμοσμένη στα τοπικά 
δεδομένα. Στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην προσέγγιση «Αποτελέσματα 
Τεσσάρων Τάξεων» για την παράκτια διαχείριση που αναπτύχθηκε αρχικά 
από τον Stephen Olsenxxxviii, και στη συνέχεια εξελίχθηκε για χρήση ΟΔΠΖ 
στην Μεσόγειο.xxxix
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ii) Στρατηγική

Οδηγεί σε αλλαγές συμπεριφοράς 
που εμφανίζονται κατά την διάρκεια 
της υλοποίησης: αλλαγές στη 
συμπεριφορά των ομάδων-στόχων 
χρηστών, αλλαγές στη συμπεριφορά 
φορέων – κλειδιά και αλλαγές στο 
πώς και πού γίνονται επενδύσεις 
κεφαλαίων. Όλα αυτά αφορούν 
κυρίως το κτίσιμο πρόσθεττην 
οικοδόμηση δυνατοτήτων και την 
ανάπτυξη ενός προγράμματος 
δράσης.  
  

iii) Μεθόδευση  
Αλλαγών 

Μετρά τα πρακτικά αποτελέσματα 
και τις ωφέλειες που απορρέουν 
από την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης, π.χ. βελτιωμένη ποιότητα 
των υδάτων, καλύτερες επενδύσεις, 
και παρακίνηση των συμ-μετόχων 
και των θεσμικών φορέων να 
τροποποιήσουν την συμπεριφορά 
τους όπως απαιτεί η επίτευξη 
βιώσιμων στόχων.

iv) Κοινό  
Όραμα 

Η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
περιβάλλοντος και ανθρώπινης 
κοινωνίας - βιώσιμη ανάπτυξη 
για την επίτευξη ενός κοινού 
οράματος που έχει διατυπωθεί 
και συμφωνηθεί. Αυτοί οι στόχοι 
είναι υψηλότερου επιπέδου, εκ της 
φύσεώς τους, και είναι πιθανό να 
επιτευχθούν πιο μακροπρόθεσμα, 
ενσωματώνοντας προηγούμενα 
προϊόντα του προγράμματος 
διακυβέρνησης. 

i) Πλαίσιο

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για την επιτυχή υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης για μία τοποθεσία 
ή περιοχή. Γενικά, αυτές θα είναι 
στόχοι διακυβέρνησης, π.χ. εάν 
οι δομές διακυβέρνησης έχουν 
συγκροτηθεί, εάν οι ομάδες 
χρηστών που επηρεάζονται από 
τις ενέργειες του προγράμματος 
κατανοούν και υποστηρίζουν τις 
σκοπιμότητες, τα μέτρα διαχείρισης 
και τους στόχους. 
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και ο παράκτιος υδροφορέας. Η μεθοδολογία 
του ΟΜΠ είναι καθολική και επομένως εύκολα 
μεταβιβάσιμη και προσαρμόσιμη για χρήση σε 
τοπικό επίπεδο και σε παράκτιους υγροτόπους.

Το ΟΜΠ αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη 
αυτής της βιώσιμης διαχείρισης, ο ρόλος της 
«σοφής» διακυβέρνησης είναι θεμελιώδης για 
την επίτευξη της βέλτιστης ολοκλήρωσης. 
Τουλάχιστον τα εξής τρία βασικά στοιχεία πρέπει 
να λαμβάνονται υπ’όψιν: 

1 «Θεσμικά όργανα, υπό την ευρύτερη 
δυνατή έννοια, διεθνή, περιφερειακά, 
εθνικά, τοπικά και όλα τα έννομα και 
κανονιστικά μέσα (νόμοι κ.λπ.), καθώς και 
οι μηχανισμοί επιβολής, (φορείς διοίκησης, 
παρακολούθησης, αστυνόμευσης, 
δικαιοσύνης κ.λπ.).

2 Τα επιστημονικά και τεχνολογικά 
εργαλεία, οι μέθοδοι και οι υποδομές, 
που, μαζί με την καινοτομία, επιτρέπουν 
την τεχνική επέκταση της φέρουσας 
ικανότητας των συστημάτων μας. Τα 
επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία 
βοηθούν τους φυσικούς μηχανισμούς 
να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπογενείς 
πιέσεις (π.χ. εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων, μονάδες κομποστοποίησης και 
ανακύκλωσης κ.λπ.).

3 Οι ευρύτερες δυνατές διαδικασίες 
πληροφόρησης / εκπαίδευσης, 
διαβούλευσης και συμμετοχής που 
ασχολούνται με πολιτισμικές αλλαγές 
συμπεριφοράς ατόμων, ομάδων και της 
κοινωνίας γενικότερα. 

Η Σοφή Διακυβέρνηση 
Πρόσφατες εργασίες στην περιοχή της 
Μεσογείου για την διακυβέρνηση ακτών, 
λεκανών απορροής ποταμών και υδροφορέων 
προσδιορίζουν την σημασία της «σοφής 
διακυβέρνησης». Τις τελευταίες δεκαετίες, 
έχουν αναπτυχθεί αρκετές διαχειριστικές 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση 
ανθρωπογενών επιπτώσεων στο χερσαίο και 
στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένων 
των σχηματισμών γλυκού νερού, όπως: Η 
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών 
(ΟΔΠΖ/ICZM), η ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδάτινων πόρων (ΟΔΥΠ/IWRM) και, πιο 
πρόσφατα, η διαχείριση παράκτιων υδροφορέων 
και υπογείων υδάτων. Στο πλαίσιο μιας κοινής 
πρωτοβουλίας, παράγοντες-κλειδιά στη 
Μεσόγειοxl συνδύασαν αυτές τις προσεγγίσεις 
σε μία ενιαία επιχειρησιακή μεθοδολογία - το 
Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο (ΟΜΠ/
IMF) - για τη βιώσιμη διαχείριση του συνεχούς 
πεδίου (continuum) που συναποτελούν η 
παράκτια ζώνη, η λεκάνη απορροής ποταμού 
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Είναι σημαντικό το ότι η «σοφή» διακυβέρνηση 
είναι η διασύνδεση μεταξύ των στόχων αειφόρου 
ανάπτυξης και των σταθμών και εργαλείων για 
την επίτευξη των στόχων αυτών. Η διαδικασία 
αυτο-αξιολόγησης που ακολουθεί συνδυάζει 
ως εκ τούτου ένα μείγμα ατομικών στόχων ή 
κριτηρίων διακυβέρνησης βάσει των Τεσσάρων 
Πυλώνων. Αυτά αντιστοιχούν σε γενικές 
γραμμές στις ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης περίπτωσης υγροτόπου. Το 
κατάλληλο «μείγμα» διακυβέρνησης συνδυάζει, 
με τον πλέον κατάλληλο και «σοφό» τρόπο, 
νομικά/ διοικητικά ρυθμιστικά εργαλεία με 
τεχνολογικά, μαζί και με τις διαδικασίες 
πληροφόρησης, συμμετοχής και τις όποιες 
άλλες πολιτιστικές διαδικασίες που επιτρέπουν 
την αξιοποίηση των ως άνω εργαλείων. Η σοφή 
διακυβέρνηση παρέχει την κατάλληλη, κοινωνικά 
δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη χρήση φυσικών 
πόρων και οικολογικών υπηρεσιών, τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την ορθή λειτουργία 
των οικοσυστημάτων εντός φιλόδοξων μεν, 
ρεαλιστικών δε, επιχειρησιακών πλαισίων.

Ζωτικότητα και προσαρμοστικότητα
Υπάρχει ένα ακόμα συστατικό στοιχείο στη 
διακυβέρνηση που καθιστά πιο ενδιαφέρουσα 
μια κατά τα άλλα μηχανιστική διαδικασία 
– το στοιχείο της ζωτικότητας και της 
προσαρμοστικότητας. Με βάση τις κατευθύνσεις 
της IUCN σχετικά με την «Διακυβέρνηση και 
Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών», ο 



Ζω
τι

κό
τη

τα
 κ

αι
 Π

ρο
σα

ρμ
οσ

τι
κό

τη
τα

   

33

ΤΑ
 Σ

ΥΣ
ΤΑ

ΤΙ
ΚΑ

 Σ
ΤΟ

ΙΧ
ΕΙ

Α
 

ΤΗ
Σ 

ΔΙ
Α

ΚΥ
ΒΕ

ΡΝ
Η

ΣΗ
Σ

οδικός χάρτης που ακολουθεί θέτει μία ακόμη 
μεγαλύτερη πρόκληση για την περιγραφή και 
την αξιολόγηση της διακυβέρνησης, ερωτώντας: 
«... κατά πόσον ένα περιβάλλον διακυβέρνησης 
είναι ικανό να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να 
ανταποκρίνεται εγκαίρως στον ρόλο και τις 
ευθύνες του με τρόπο ευφυή, κατάλληλο και 
ικανοποιητικό για όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιότητα ως 
ζωτικότητα της διακυβέρνησης… »

Οι κατευθύνσεις της IUCN παραδέχονται 
ότι «αυτή δεν είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη 
θεραπεία» και ελπίζουν ότι όσοι είναι υπέρ της 
προστασίας θα καταλήξουν ως κοινότητα να 
προσδιορίσουν στο μέλλον αυτήν την ιδιότητα 
με εναργέστερο και πληρέστερο τρόπο.

ΣΟΦΙΑ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

Πλαίσιο Κοινό  
ΌραμαΣτρατηγική Μεθόδευση 

Αλλαγών
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Έχει εξουσία στα χέρια της;
Είναι η διακυβέρνηση αυτόνομη στις κατευθύνσεις που υιοθετεί και προτάσσει κατά 
συνείδηση, είναι ικανή να δείξει ηγετικές ικανότητες που να ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, προβλήματα και ευκαιρίες; Αυτοπειθαρχείται και κάνει αυτοκριτική; 
Είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες της με αποτελεσματικούς και αξιόπιστους τρόπους;

Είναι σοφή;
Η διακυβέρνηση, λαμβάνει αποφάσεις ουσίας; Παρακινείται από το κοινό καλό και την 
αλληλεγγύη; προωθεί τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων σχετικών φορέων και 
παραγόντων στην κοινωνία; 

Είναι προσαρμοστική;
Είναι η διακυβέρνηση ευέλικτη και στοχαστική; Προάγει την ανταλλαγή γνώσεων, τον διάλογο 
και την αμφισβήτηση, είναι ικανή να μαθαίνει από την εμπειρία, να σταθμίζει επιλογές και να 
λαμβάνει γρήγορες και ουσιαστικές αποφάσεις;

Είναι δημιουργική, καινοτόμος και ζωντανή;
Είναι η διακυβέρνηση ανοιχτή σε νέες ιδέες, ικανή να επανεφευρίσκει τον εαυτό της και να 
ανανεώνεται όπως κάνει ένα ζωντανό σύστημα, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζοντας 
την εμφάνιση νέων προτύπων και κανόνων, ανταποκρινόμενο θετικά στις αλλαγές και 
αναπτυσσόμενο συνεχώς το ίδιο;

Είναι αντιπροσωπευτική και ολοκληρωμένη;
Υπάρχουν άφθονες, ουσιαστικές και συστηματικές αλληλεπιδράσεις με πολλαπλούς φορείς σε 
διάφορα επίπεδα της κοινωνίας και τομείς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των φορέων που 
καθιστούν τις αποφάσεις αποτελεσματικές μέσω πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής στήριξης); 

Οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές - 
η συνταγή - που ακολουθεί θα προκαλέσουν 
τον χρήστη, βάσει των προηγουμένων, να 
μην περιορισθεί σε μια προσέγγιση "κουτάκι 
που τσεκάρουμε" για την αξιολόγηση της 
διακυβέρνησης, αλλά και να ρωτήσει εάν 
βασικές πτυχές αυτής της διακυβέρνησης 
- υφιστάμενες ή προτεινόμενες - 
ανταποκρίνονται στη δοκιμασία ζωτικότητας και 
προσαρμοστικότητας που αναφέρθηκε πιο πάνω, 
προσθέτοντας ένα πολύ ποιοτικό και προκλητικό 
επίπεδο στην αξιολόγηση.

 

Η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι απαραίτητη, αλλά η έννοια της 
ζωτικότητας και της προσαρμοστικότητας της διακυβέρνησης 
περιορίζεται εδώ στα πέντε απλά, αλλά εξαιρετικά ποιοτικά 
ερωτήματα που παρατίθενται κατωτέρω.
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Στο προηγούμενο μέρος παρουσιάστηκαν 
τα συστατικά στοιχεία της διακυβέρνησης. 
Από εδώ και πέρα το Εγχειρίδιο 
παρουσιάζει ένα σύνολο οδηγιών –ως 
συνταγή-, για να βοηθήσει τον χρήστη 
στο να προσδιορίσει την σημερινή 
κατάσταση και μετά να εκπονήσει ένα 
σχέδιο αποτελεσματικής και βιώσιμης 
διακυβέρνησης. Η συνταγή παίρνει τα 
συστατικά στοιχεία που περιγράψαμε 
προηγουμένως και τα συνδυάζει στο 
πλαίσιο μίας αξιολόγησης και μίας 
προγραμματικής περιόδου τριών φάσεων.
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 Στάδιο 1:
Προετοιμασία
Προσδιορίζει με την ευρύτερη έννοια τα 
θεμέλια ενός φορέα διακυβέρνησης για 
τους παράκτιους υγροτόπους στη Μεσόγειο. 
Περιγράφει τις θεμελιώδεις προετοιμασίες 
που θα πρέπει να στηρίξουν τη μελλοντική 
διαδικασία διακυβέρνησης. 

  Στάδιο 2:
Χαρτογράφηση & Προγραμματισμός
Εργαλεία βασισμένα στην κοινή 
μεθοδολογία αυτο-αξιολόγησης, εν είδει 
φωτεινών σηματοδοτών που συμβολίζουν 
την  αξιολόγηση της προόδου.

•  Ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης 
για τη χαρτογράφηση της παρούσας 
κατάστασης ως προς την διακυβέρνηση, 
το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί από ένα 
διαχειριστή ή από μία ομάδα συνεργατών 
ή/και άλλων εμπλεκομένων, και·

•  Ένα εργαλείο προγραμματισμού 
που αποτελείται από φιλικά προς 
τον χρήστη υπολογιστικά φύλλα 
για τον προσδιορισμό ενεργειών και 
προτεραιοτήτων για την περαιτέρω 
βελτίωση ή την διόρθωση τυχόν 
αδυναμιών.

  Στάδιο 3:
Προς την αριστεία
Μια κάρτα βαθμολόγησης για την 
επιμέτρηση αυτής της, ακόμα όχι απόλυτα 
ευκρινούς έννοιας, της προσαρμοστικής 
και ζωτικής διακυβέρνησης – μιας 
διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται 
στις εξελισσόμενες συνθήκες στα 
οικοσυστήματα της τοποθεσίας και στο 
ευρύτερο πολιτισμικό της πλαίσιο.

Μία Συνταγἠ για Αποτελεσματική και Δίκαιη Διακυβέρνηση 

Σημ.: Η συνταγή αποσκοπεί πρώτιστα στο να επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου και τον 
σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών. Δεν δημιουργήθηκε ως εργαλείο σύγκρισης της διακυβέρνησης 
διαφορετικών τοποθεσιών.
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Οι χρήστες ενδέχεται να είναι ήδη 
εξοικειωμένοι με το έργο του WWF και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το Εργαλείο 
Παρακολούθησης Αποτελεσματικότητας της 
Διαχείρισης (ΕΠΑΔ/METT)xli. Ενώ η διαδικασία 
που περιγράφεται σε αυτό το Εγχειρίδιο 
βασίζεται στο εργαλείο ΕΠΑΔ και περιέχει 
κάποιες συγκρίσεις, η διακυβέρνηση δεν 
προσφέρεται πάντα για αντίστοιχες προσπάθειες 
ποσοτικών επιμετρήσεων, και αυτή η σχετική 
υποκειμενικότητα αντανακλάται στο σχεδιασμό 
αυτού του εργαλείου.

Ποιος πρέπει να συμπληρώσει το φύλλο 
αξιολόγησης;
Δεν υπάρχει κάποιο συνταγολόγιο που να 
υποδεικνύει ποιος πρέπει να συμπληρώσει το 
φύλλο αξιολόγησης. Το πλέον πιθανό είναι 
ότι θα είναι μία ομάδα ανθρώπων όπου θα 
περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των: 

•  Τοπικών και εθνικών πολιτικών και 
διοικητικών Αρχών

•  Διαχειριστών της τοποθεσίας

•  Δωρητών, εθνικών και υπερ-εθνικών φορέων

Αλλά και άλλοι, όπως βασικοί συμ-μέτοχοι, 
οι τοπικές κοινότητες, ερευνητές και 
εμπειρογνώμονες μπορούν να εκπροσωπηθούν 
αν αυτό είναι απαραίτητο, ή χρήσιμο. Έχει 
μεγάλη σημασία αυτή η διαδικασία να προχωρά 
κανονικά, με συζητήσεις καταγεγραμμένες, 
και δημοσιοποιημένες υπό μορφή αναφορών. 

Εφ’όσον το επιτρέπει ο χρόνος, η αξιολόγηση 
θα πρέπει να τίθεται υπό την κρίση μίας ομάδας 
αναφοράς προτού παρουσιασθεί στο ευρύ κοινό.

Πόσο χρόνο χρειάζεται;
Στον οδικό χάρτη αναγνωρίζεται ότι όσοι φέρουν 
το βάρος των αποφάσεων δεν έχουν πάντα 
υπεράνθρωπες ικανότητες, άμεμπτο λογική, 
απεριόριστες γνώσεις, και τον αιώνα τον άπαντα 
για να σταθμίσουν με την ησυχία τους τις όποιες 
εναλλακτικές. Το πρώτο στάδιο είναι μία, κατά 
κύριο λόγο, πολιτική διαδικασία, οπότε και 
δεν είναι δυνατόν να προδιαγραφεί το πλέον 
ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα που θα χρειασθεί 
για να ολοκληρωθεί. Όμως, τα στάδια δύο και 
τρία στην απλούστερη εκδοχή τους, μπορούν 
κατ’ουσίαν να ολοκληρωθούν σε μία ή δύο 
ημέρες, ή έστω, κάτι περισσότερο εφ ό́σον έχει 
προβλεφθεί μία ευρύτερη διαβούλευση. Μάλιστα 
δε, οι επόμενες επαναλήψεις μπορεί να είναι και 
ταχύτερες.
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Κατάλογος Ελέγχου 
Προετοιμασιών 

Σχεδιάστε την διαδικασία 
Είναι προσαρμοσμένη στην τοπική 
πραγματικότητα; 

n Ξαναδιαβάστε την διαδικασία 
αξιολογώντας παράλληλα και την 
διαθέσιμη πληροφόρηση ώστε να 
είναι επαρκής για την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού. Να περιληφθούν οι 
εκάστοτε αναγκαίοι χρόνοι καθώς 
και το κατά πόσον χρειάζεται σχετική 
κατάρτιση. (Ενδέχεται να μην είναι 
εφικτό να απαντηθούν πλήρως 
ορισμένες ερωτήσεις. Προσωρινές, 
υποκειμενικές απαντήσεις μπορούν 
να γίνουν αποδεκτές.) 

n Να προβλέψετε μία φάση ελέγχου, 
ώστε να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα, εάν χρειάζεται (με 
εξέταση από ομολόγους, ή εξωτερική 
αξιολόγηση, κλπ.).

Να επαναλαμβάνετε την αξιολόγηση, 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως, ή και 
συχνότερα εάν χρειάζεται, ιδιαίτερα για 
πρόσφατα χαρακτηρισμένες περιοχές ή 
φορείς που συγκροτήθηκαν πρόσφατα.

Καλέστε τους αξιολογητές να 
επαληθεύσουν τα αποτελέσματα. 
Αξιοποιήστε τις συστάσεις τους. 

Αυτό το εργαλείο είναι γενικής χρήσεως, 
έχει σχεδιασθεί για να είναι χρήσιμο σε όλη 
την περιοχή της Μεσογείου. Η προσαρμογή 
στα εκάστοτε τοπικά δεδομένα ενδέχεται 
να αποδειχθεί απαραίτητη, προσθέτοντας ή 
εξειδικεύοντας ορισμένες ερωτήσεις.

Αν και έχει σχεδιασθεί ως ένα εργαλείο αυτο-
αξιολόγησης, η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται 
ιδανικά μέσα από διαδικασίες επαλήθευσης 
από εξωτερικούς αξιολογητές, όπως μία 
ομάδα ομολόγων ή ευρύτερα, συμ-μετόχων ή 
δωρητών, ή από εκπροσώπους σχετικών εθνικών, 
περιφερειακών, ή τοπικών  φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει σχεδιασθεί 
έτσι ώστε να καταλήγει αυτομάτως σε ένα 
σχέδιο δράσης για την υλοποίηση κάποιων 
αποτελεσμάτων. 
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Προσοχή – αυτή η φάση μπορεί 
να αποδειχθεί η δυσκολότερη, 
εκτός εάν ήδη υπάρχει σχετική 
εθνική νομοθεσία ή αντίστοιχα 
προηγούμενα, ώστε να 
ακολουθηθεί μία «έτοιμη» λύση. 
Θα απαιτηθούν διαβουλεύσεις με 
πολιτικούς υπεύθυνους, όσο και 
βολιδοσκοπήσεις των τοπικών 
κοινωνιών ώστε να τεθούν τα όρια 
του εφικτού – και δεν θα σπανίζουν 
οι διχογνωμίες, του είδους: «εγώ δεν 
θα ξεκινούσα από εδώ που είμαστε».   
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Ποιος πρέπει να κυβερνά, και Πώς; 
Ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανώνται 
στην προετοιμασία είναι ουσιαστικής σημασίας 
και διατρέχουν όλη την ακόλουθη διαδικασία. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο παγκοσμίως 
αποδεκτό μοντέλο: 

Κάθε Μεσογειακό κράτος έχει το δικό του 
διοικητικό σύστημα και τη δική του κουλτούρα. 
Κάποια συστήματα έχουν καθιερωθεί προ 
πολλών ετών, άλλα εξελίσσονται ενώ άλλα 
βρίσκονται στη διαδικασία του εκσυγχρονισμού. 
Ορισμένα κράτη είναι πολύ συγκεντρωτικά, 
κάποια άλλα πολύ αποκεντρωμένα. Η κλίμακα 
επίσης διαφέρει – από τις μικρές αγροτικές 
κοινότητες μέχρι τους μεγάλους αστικούς 
δήμους, περιφέρειες ή κυβερνεία.Ακόμη και η 
ορολογία της τοπικής αυτοδιοίκησης διαφέρει 
από κράτος σε κράτος. Η τοπική διοίκηση 
διαφέρει επίσης  στην αρμοδιότητα – κάποιες 
λειτουργούν βάσει εξουσιών που τους έχουν 
εκχωρηθεί από το κέντρο, άλλες λειτουργούν 
βάσει των εκάστοτε οδηγιών που θα λάβουν.

Επικουρικότητα και Αρμοδιότητα–  
Διασφάλιση της κυριότητας τοπικά 
Η διακυβέρνηση, σύμφωνη με τις εθνικές 
και διεθνείς υποχρεώσεις για την προστασία 
των υγροτόπων, πρέπει να λαμβάνει χώρα 
στο πλησιέστερο δυνατό επίπεδο προς την 
κοινότητα, και εντός δομών που χαρακτηρίζονται 
από δημοκρατική νομιμότητα και διαφάνεια. 
Αυτό διαφέρει μεταξύ των διαφόρων κρατών 
της Μεσογείου, αλλά το κατάλληλο επίπεδο 
πρέπει επίσης να αντανακλά την αρμοδιότητα 
της διοίκησης όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 
«Γεωγραφική Κάλυψη» του Πρωτοκόλλου της 
ΟΔΠΖ ( ICZM Protocol.xlii Αυτή η διακυβέρνηση 
πρέπει να τυγχάνει τόσο τεχνικής όσο και 
χρηματοοικονομικής στήριξης.    

Όπου είναι δυνατόν λοιπόν, η διακυβέρνηση 
πρέπει να ενσωματώνεται σε ένα επίπεδο που να:

•  ανήκει πολιτικά σε μια αποδεκτή μορφή 
δημόσιας διοίκησης στην κατώτερη αρμόδια 
βαθμίδα εντός του κράτους και

•  να τυγχάνει στήριξης από την εθνική 
κυβέρνηση, τους φορείς και τις ΜΚΟ που 
έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν τη 
διακυβέρνηση του υγροτόπου και

•  να είναι αρμοδιότητες και πόρους. Εάν 
αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται, η δομή 
διακυβέρνησης πρέπει να αναπτυχθεί ως 
ένα μεταβατικό μοντέλο με πρόθεση να 
ικανοποιήσει μακροπρόθεσμα το ως άνω 
τεστ κυριότητας και ικανότητας σε τοπικό 
επίπεδο.
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Ghar El Melh Gattaya. © Μεσογειακή Κοινοπραξία για την Φύση και τον Πολιτισμό

Επικουρικότητα στη δράση της Λιμνοθάλασσας Ghar el 
Melh, Τυνησία
Ο νόμος περί Διακυβέρνησης του 2018 είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
νομοθεσίας – αποκεντρώνοντας τις επί μακρόν συγκεντρωτικές εξουσίες στην Τυνησία 
και αναθέτοντας καθήκοντα στους νέους δήμους, παρέχοντας νέες εξουσίες (αλλά όχι 
πρόσθετες τεχνικές ικανότητες) στο τοπικό επίπεδο. 

Αυτή η εθνική ατζέντα αποκέντρωσης θέτει σημαντικά ερωτήματα για τη διακυβέρνηση 
της Λιμνοθάλασσας Ghar el Melh. Π.χ. ποιοι είναι οι καλύτεροι μηχανισμοί εμπλοκής 
του Δήμου στην διακυβέρνηση της λιμνοθάλασσας ώστε να υπάρξει εγγύηση για την 
κυριότητά του στην όλη  διαδικασία;  

Σε συζητήσεις με τον δήμο και άλλους συμ-μετόχους, έγινε αποδεκτός ο κεντρικός ρόλος 
του δήμου, αλλά επίσης  και ότι η τρέχουσα χρήση του βασισμένου-στο-έργο όρου 
‘Επιτροπή Καθοδήγησης’ πρέπει να αντικατασταθεί με ένα όνομα που να αντανακλά 
καλύτερα τη μακροπρόθεσμη συνέχιση πέραν της χρονικής κλίμακας του έργου, κάτι 
σαν ‘ Επιτροπή Διαχείρισης’ ή ‘Επιτροπή Διακυβέρνησης’. Ο ρόλος της επιτροπής είναι 
να αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των συμ-μετόχων και της κοινωνίας των πολιτών, της 
τοπικής και της περιφερειακής διοίκησης (Κυβερνείο) καθώς και κάθετα με τους θεσμούς 
και τους εθνικούς και διεθνείς φορείς.   
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Καθιέρωση με οδηγία του κράτους 
Φορέας διακυβέρνησης που δημιουργείται από 
το κράτος με εξουσίες, καθήκοντα και μέλη που 
ορίζονται και αποτυπώνονται  σε νομικό κώδικα 
ή οδηγία. 

Μοντέλα Διακυβέρνησης
Βάσει της εμπειρίας από τοποθεσίες γύρω από τη Μεσόγειο, υπάρχουν τρία πολύ γενικά μοντέλα που 
τυποποιούν  τον τρόπο που πρέπει να προσεγγισθεί η τοπική διακυβέρνηση. Τα μοντέλα αυτά είναι 
απλοποιήσεις για απεικονιστικούς σκοπούς – η επιτόπια πραγματικότητα μπορεί να είναι συνδυασμός 
δύο μοντέλων ή ακόμη και των τριών μαζί:

Η μορφή ακολουθεί το πλαίσιο

Τοπική πρωτοβουλία
Φορέας διακυβέρνησης που δημιουργείται υπό 
την αιγίδα τοπικού ή περιφερειακού φορέα 
διοίκησης ή ομάδας διοικητικών φορέων,  με 
τις αρμοδιότητές του  να αναπτύσσονται βάσει 
εκχωρημένων εξουσιών και εθελοντικής 
συνεργασίας. Αυτό είναι το συνηθέστερο 
μοντέλο για μη χαρακτηρισμένες τοποθεσίες.  
ΜΚΟ που διαχειρίζονται τοποθεσίες, με ή χωρίς 
κυβερνητική στήριξη συνήθως δημιουργούν 
επιτροπές διακυβέρνησης ή παρόμοιους φορείς 
για να κινητοποιήσουν τους τοπικούς συμ-
μετόχους. 

Προσέγγιση βάσει συμβολαίου    
Μοντέλο βασισμένο στο ‘Συμβόλαιο’ ή μοντέλο 
συμβολαίου που έχει αναπτυχθεί κυρίως 
στη Γαλλία ως το ‘συμβόλαιο του όρμου’ , 
εφαρμόζεται σε όρμο ή σε εκβολή ποταμού. 
Το συμβόλαιο του όρμου είναι ένα συμβατικό 
πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων στην 
κλίμακα ενός όρμου ή εκβολής ποταμού βάσει 
συνεχούς διαβούλευσης τοπικών παικτών και 
ενθαρρύνοντας την κοινή τους δέσμευση. Οι 
βασικοί εταίροι είναι συνήθως κρατικοί φορείς 
και υπουργεία, ο Οργανισμός Προστασίας  των 
ακτών (Conservatoire du Littoral), τοπικές 
αρχές, Επιμελητήρια, ενώσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, εκπρόσωποι χρηστών, κλπ.  
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Oristano - Maristanis. © Fundación MedSea
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Το MEDSEA είναι μία ΜΚΟ ιδιαιτέρως 
δραστήρια στο έργο Maristanis στη Σαρδηνία, 
μια περιοχή που αποτελείται από  6 υγροτόπους 
Ramsar που καλύπτουν 77km2, και 25 περιοχές 
Natura 2000 που αποτελούνται κυρίως από 
παράκτιες λιμνοθάλασσες και έλη γύρω από την 
μήκους 200 χμ ακτή στον Κόλπο του Oristano. 
Η διοίκηση της περιοχής είναι περίπλοκη με 13 
δήμους. Τα ιχθυοτροφεία της περιοχής είναι κατά 
κύριο λόγο αυτο-διαχειριζόμενα με βαθειές ρίζες 
στην παράδοση. 

Το MEDSEA λειτουργεί ως ένας  ‘έντιμος 
ενδιάμεσος’ για την ανάπτυξη του «Παρακτίου 
Συμβολαίου - Μaristanis” (CCM), με βάση τη 
συνεργασία και όχι επιβάλλοντας ιεραρχικές 
δομές σε μια κατάσταση εύθραυστης 
ισορροπίας, έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο 

Maristanis – Μια άτυπη προσέγγιση ‘Συμβολαίου’  

τη βελτίωση της προστασίας των παράκτιων 
υγροτόπων δημιουργώντας ένα ανώτερο 
φορέα διακυβέρνησης συνενώνοντας δήμους, 
περιφερειακούς θεσμούς και άλλους συμ-
μετόχους.  Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι 
ένα νέο Περιφερειακό Πάρκο.  
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Η περιγραφή της προσέγγισης αυτής 
από το MEDSEA: 
•  Το συμβόλαιο αυτό (CCM) είναι ένα 

εργαλείο που βασίζεται στην εθελοντική 
συμφωνία μεταξύ των τοπικών αρχών 
και των ιδιωτών ως μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και κοινού σχεδιασμού και 
εφαρμογής της διαχείρισης των παράκτιων 
πόρων.
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•  Το CCM είναι μια αντοιχτή και εθελοντική 
συμφωνία στην οποία όλα τα μέρη που 
θέλουν να συμμετάσχουν, να μπορούν να 
ενταχθούν ελεύθερα.  

•  Στοχεύει στο συντονισμό και την 
ενσωμάτωση των υπαρχόντων εργαλείων 
σχεδιασμού, προσπαθώντας να επιλύσει το 
περιβαλλοντικό ζήτημα που αναδύεται σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή.  
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Ο φορέας διακυβέρνησης – 
διαμόρφωση της επιτροπής 
Η διακυβέρνηση μιας περιοχής θα διαμορφωθεί 
από την ιστορία, την κουλτούρα και την 
περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικών 
εξουσιών, και εθνικού και διεθνούς καθεστώτος 
προστασίας. Οι θεσμοί διακυβέρνησης που 
απορρέουν μπορεί να είναι απλοί ή περίπλοκοι, 
τυπικοί ή άτυποι. Η εγκαθίδρυση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης 
για έναν υγρότοπο σημαίνει την εξεύρεση 
μιας καλής ισορροπίας μεταξύ διαφόρων 
επιπέδων εξουσίας ενσωματώνοντας 
παράλληλα την τοπική ιστορία και κουλτούρα, 
και διασφαλίζοντας ότι αυτές οι εξουσίες 
ασκούνται θετικά και παραμένουν ευέλικτες, 
προσαρμοστικές και ικανές να απαντήσουν στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιτόπιας 
προστασίας. Είναι ένα απαιτητικό έργο.  

Οι διοικητικές και πολιτικές κουλτούρες εντός 
των οποίων χωροθοτούνται οι υγρότοποι είναι 
τόσο ποικίλες που αποκλείεται να υποδείξει 
κάποιος ότι οιαδήποτε οργανωτική προσέγγιση 
είναι καλύτερη από τις άλλες. Ένα κοινό και 
θεμελιώδες καθήκον είναι ωστόσο να συσταθεί 
ένας αντιπροσωπευτικός φορέας ή επιτροπή 
διακυβέρνησης. Το υποκείμενο αξίωμα ορίζεται 
στο Αρθρο 7 του Πρωτοκόλλου της ΟΔΠΖ /
ICZM.xliii Χωρίς η ακριβής φύση αυτού του 
φορέα να είναι επιβεβλημένη, θεωρείται ότι οι 
Μεσογειακοί παράκτιοι υγρότοποι διεθνούς 
ενδιαφέροντος, θα πρέπει όπου είναι δυνατόν: 

• Να διοικούνται από μία επιτροπή που να 
αντιπροσωπεύει τους βασικούς εταίρους 
και συμ-μετόχους.  Ενας τέτοιος φορέας θα 
πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ως φορέας 

διακυβέρνησης με την πλήρη έννοια του 
όρου 

• Η λειτουργία της επιτροπής διακυβέρνησης 
μπορεί να είναι αυτόνομη, να επικαλύπτει 
ή και να ταυτίζεται ακόμη με αυτήν του 
φορέα διαχείρισης. Συνιστάται ωστόσο ο 
φορέας διακυβέρνησης, να ονομάζεται, 
να εξουσιοδοτείται και να έχει τους 
απαραίτητους πόρους για να λειτουργεί ως 
τέτοιος. 

• Η δομή διακυβέρνησης πρέπει να αναλογεί 
στην κλίμακα και την πολυπλοκότητα του 
υγροτόπου και στο κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτός 
ευρίσκεται.   

• Η επιτροπή διακυβέρνησης πρέπει να 
λειτουργεί. Δεν φτάνει να υπάρχει η δομή 
και το όνομα μόνο στα χαρτιά: ο φορέας 
διακυβέρνησης πρέπει να έχει τη διοικητική 
υποδομή, δηλ. μια γραμματεία που θα 
του επιτρέπει να διοργανώνει τακτικές 
συναντήσεις, να είναι υπόλογος   και να 
λαμβάνει και να υλοποιεί αποφάσεις. 

Μέλη – Ποιοι θα προσκληθούν στο 
τραπέζι;
Οι φορείς ή οι επιτροπές διακυβέρνησης 
συνήθως έχουν ίσο ή μικρότερο αριθμό ατόμων 
από την επιτροπή διαχείρισης που είναι υπεύθυνη 
για τα επιχειρησιακά ζητήματα. Το μέγεθος 
του φορέα διακυβέρνησης εξαρτάται επίσης 
από το μέγεθος και τη σημασία του υγροτόπου. 
Παραδείγματος χάριν, ένας υγρότοπος που 
περιλαμβάνει ή γειτνιάζει  με πολλές τοπικές ή/
και περιφερειακές διοικήσεις θα έχει πολλούς 
εκπροσώπους των εκλεγμένων αξιωματούχων 

ή των υποψηφίων τους. Μια χαρακτηρισμένη 
προστατευόμενη περιοχή θα έχει μέλη από το 
αρμόδιο υπουργείο ή φορείς. Τα μέλη, το όνομα 
και οι αρμοδιότητες του φορέα διακυβέρνησης 
μπορεί να είναι ήδη θεσμοθετημένα. Διάφοροι 
κάτοχοι δικαιωμάτων και συμ-μέτοχοι 
εμπλέκονται ή πρέπει να εμπλέκονται στη 
διακυβέρνηση παράκτιων υγροτόπων για 
ποικίλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων και 
κρατικών και μη κρατικών φορέων . 

 Όλες οι οργανώσεις που έχουν λόγο στις 
αποφάσεις πρέπει βέβαια να εκπροσωπούνται 
από εξουσιοδοτημένα μέλη, αλλά έχει σημασία 
και το πλήθος των μελών να είναι ανάλογο της 
κλίμακας και της φύσης του υγροτόπου καθώς 
και των διαθέσιμων για τη στήριξή του πόρων.  
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Στους κρατικούς φορείς περιλαμβάνονται 
ενδεχομένως:

•  Φορείς εθνικής ή μικρότερης εμβέλειας, 
υπεύθυνοι  για προστατευόμενες και 
σημαντικές περιοχές

•  Σημεία επαφής σε κάθε χώρα, και ιδιαιτέρως 
το σημείο επαφής για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή της φύσης

•  Φορείς και προσωπικό από διάφορους 
κυβερνητικούς τομείς που αφορούν τους 
φυσικούς πόρους (π.χ. γεωργία, δασοκομία, 
ιχθυοτροφεία, έρευνα)  

•  Συναφείς φορείς επιβολής  (π.χ. Λιμενικό 
Σώμα, Αγροφυλακή, Θηροφυλακή )

•  Δημόσιες εμπορικές επιχειρήσεις  (π.χ. νερό, 
ενέργεια)

•  Διορισμένες τοπικές αρχές (π.χ. νομάρχες ή 
περιφερειάρχες)

•  Τοπικές αιρετές αρχές. 

Μη κρατικοί φορείς που μπορεί να 
εκπροσωπούνται είναι, μεταξύ άλλων:

•  Χρήστες περιοχών εντός και πέριξ του 
υγροτόπου, περιλαμβανομένων αυτών που 
εξαρτώνται απ’ευθείας  από φυσικούς πόρους 
(π.χ. αγρότες και αλιείς)

•  Ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που αχολούνται με την προστασία 
του περιβάλλοντος και την βιώσιμη 
ανάπτυξη (π.χ. τοπικές, εθνικές και διεθνείς 
ΜΚΟ)

•  Θρησκευτικές και πολιτισμικές οργανώσεις 
με οικήματα, ιστορικές και ιερές τοποθεσίες 
εντός του υγροτόπου ή γειτνιάζοντες με 
αυτόν

•  Επιχειρηματικοί τομείς με άμεσο ενδιαφέρον, 
όπως ο οικοτουρισμός, εταιρείες ύδρευσης, 
αγροτικές εταιρείες ή εταιρείες που είναι 
κύριοι γής ή διαχειρίζονται εκτάσεις μέσα 
στην περίμετρο του υγροτόπου 

•  Ιδιοκτήτες ή νομίμως αναγνωρισμένοι 
χρήστες με δικαιώματα στην περιοχή 
αναφοράς ή στους πόρους (π.χ. για κυνήγι, 
ιχθυοτροφία, απόληψη νεού, κτηνοτροφία ή 
κοπή χόρτων 

•  Εθιμικά δικαιώματα στη γή και τους πόρους 
ως άνω (έστω και εάν δεν είναι νομίμμως 
αναγνωρισμένα).

 
 Η πρόκληση θα είναι να σχεδιαστεί 

ένας φορέας διακυβέρνησης που να έχει 
το μέγεθος να λειτουργεί αποτελεσματικά, 
ενσωματώνοντας παράλληλα όλους εκείνους 
που έχουν έννομο συμφέρον στη διακυβέρνηση 
της περιοχής. 
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Buna-Bojana – Μια επίσημη δομή
Το Δέλτα του Buna-Bojana στην Αλβανία είναι ένα παράδειγμα μιας πιο επίσημης 
καθοδηγούμενης από το κράτος δομής διακυβέρνησης.   Η δομή διακυβέρνησης της 
τοποθεσίας είναι ακόμα σε εξέλιξη εντός ενός σχετικά πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου. 
Μια υπουργική απόφαση του  2018 έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια Επιτροπή 
Διαχείρισης για τις Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠΠ/EPA). Η απόφαση ωστόσο ορίζει 
ότι η Επιτροπή Διαχείρισης  – στην πραγματικότητα ο φορέας διακυβέρνησης – παίζει 
μόνο εποπτικό ρόλο χωρίς εκτελεστικές εξουσίες  (“δραστηριότητα διαχείρισης”).

Ο διορισθείς Επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης για το BRVPL είναι ο Νομάρχης 
της Περιφέρειας  Σκόδρα (Shkodra). Αλλοι εκπρόσωποι και μέλη περιλαμβάνουν  το 
Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, τον Εθνικό Φορέα Προστατευόμενων 
Περιοχών (NAPA), τη νομαρχία της Περιφέρειας  Σκόδρα και τον δήμο Σκόδρα, τον 

Περιφερειακό Φορέα Προστατευόμενων Περιοχών (RAPA)  που παρέχουν την τεχνική 
γραμματεία και τις διοικητικές λειτουργίες  της επιτροπής. Τα μέλη περιλαμβάνουν 
επίσης εκπροσώπους από τους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, υποδομών και 
ενέργειας, της ύδρευσης, της επιστήμης και εκπαίδευσης, της πολιτισμικής κληρονομιάς, 
καθώς και από την κοινωνία των πολιτών, τους ιδιοκτήτες γης και τις ΜΚΟ που έχουν 
εμπειρία στην ανάπτυξη φυσικών περιοχών.  

Η διασυνοριακή συνεργασία με το γειτονικό Μαυροβούνιο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
δύο μερών. Ωστόσο το Κοινοβούλιο της Αλβανίας αναμένεται να κυρώσει τη συμφωνία 
για τη δημιουργία μιας Κοινής Επιτροπής με το Μαυροβούνιο για τη συνολική Διαχείριση 
της περιοχής του Δέλτα του Buna/Bojana. Επιπροσθέτως ο υγρότοπος του Buna/Bojana 
αποτελεί αναποσπαστο μέρος της συνολικής λεκάνης απορροής του Δρίνου για την οποία 
υπάρχει μια επιτυχημένη πολυυμερής συμφωνία (από το 2012). 
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‘Μολονότι είναι φυσιολογικό 
και αναμενόμενο ότι οι μεγάλες 
αλλαγές στις πολιτικές και 
τα σχήματα διακυβέρνησης 
μπορεί να επηρεάσουν τις 
πολιτικές διαχείρισης σε μια 
δεδομένη περιοχή, οι δομές 
διακυβέρνησης πρέπει να είναι 
δημιουργημένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ισχυρές και να 
μην καταργούνται ή να χάνουν 
την εντολή τους σε περίπτωση 
αλλαγών στην κυβέρνης ή στη 
συμμετοχή των εταίρων, ή 
αλλαγών στην ηγεσία. Αποτελεί 
πάντα κεφάλαιο για τη δομή 
διακυβέρνησης το να υπάρχουν 
αφοσιωμένοι εταίροι και ισχυρή 
πρωτοπόρος ηγεσία, που 
από κοινού να διασφαλίζουν 
συντονισμό, συνέχεια και 
ομαλές εργασιακές σχέσεις ώστε 
να προχωρούν οι προσπάθειες 
ολοκλήρωσης και να υπάρχει 
παρακολούθηση της προόδου.' xliv

  Το Έγγραφο Αρχών Διακυβέρνησης 
– Το Εγχειρίδιο κανόνων 
Ανεξαρτήτως από το μοντέλο που 
χρησιμοποιείται, κάθε δομή πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον ένα έγγραφο αρχών, αναφερόμενο 
ως το  ‘Πράξη Σύστασης’ ή ‘Οροι αναφοράς 
(Τεύχη Προδιαγραφών)’ όπως αρμόζει σε κάθε 
περιοχή, το οποίο:

•  Θα καθορίζει το όραμα, τους σκοπούς και 
τους στόχους

•  Θα προσδιορίζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

•  Θα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των εταίρων 
(θα ορίζει τα πεδία ευθύνης τους)

•  Θα καθορίζει λειτουργικές πτυχές, 
όπως η γραμματεία (π.χ. συχνότητα των 
συναντήσεων)

Διασυνδεδεμένη Διακυβέρνηση
Ο φορέας διακυβέρνησης ενός παράκτιου 
υγροτόπου θα είναι υπεύθυνος μόνο για ένα 
μέρος μιας ευρύτερης λεκάνης απορροής  και 
μιας ευρύτερης παράκτιας ζώνης. Όμως αυτή 
η λεκάνη απορροής μπορεί να εκτείνεται πιο 
βαθειά στην ενδοχώρα διασχίζοντας ίσως και 
τα σύνορα ενός ή και περισσότερων κρατών, 
ενώ η  παρακείμενη παράκτια ζώνη μπορεί να 
περικλείει μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, 
λιμάνια, βιομηχανικές ή άλλες περιοχές.

Θα είναι δύσκολο για τους φορείς διακυβέρνησης 
παρακτίων υγροτόπων να επηρεάσουν την υγεία 
των ποταμών-πηγών και των λεκανών τους, την 
ανάπτυξη ή χρήση των παρακείμενων ακτών 
και των θαλασσίων υδάτων χωρίς δομημένες 
διασυνδέσεις διακυβέρνησης. Οι διασυνδέσεις 
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαμοιρασμό 
ευθυνών, αμοιβαίες διαβουλεύσεις,  και 
συνεννοήσεις για την κάλυψη διασταυρούμενων, 
ελλειπών ή επικαλυπτόμενων ευθυνών και 
δικαιωμάτων.  Μάλιστα δε, οι διασυνδέσεις αυτές 
πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχονται 
από τον παράκτιο υγρότοπο.

Τέτοιοι γειτνιάζοντες φορείς διακυβέρνησης 
μπορεί  να ποικίλουν κατά πολύ, 
περιλαμβάνοντας παραδείγματος χάριν, 
μια σύμπραξη/εταιρική σχέση διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής ενός ποταμού, μιας 
θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχή ή μιας 
παράκτιας ζώνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
διασύνδεση της διακυβέρνησης  θα μπορούσε 
να αναγνωριστεί σε πρώτο βαθμό μέσω κάποιου 
απλού σχήματος όπως η αμοιβαία εκπροσώπηση 
στις δομές σύμπραξης.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ 
ΔΡΙΝΟΥ

Είναι λοιπόν  σημαντικό η διακυβέρνηση ενός 
παράκτιου υγροτόπου να «διασυνδέεται» με 
συναφείς γειτονικές δομές διακυβέρνησης 
μέσω αμοιβαίας αναγώρισης και 
εκπροσώπησης εντός της ευρύτερης λεκάνης 
απορροής ή παράκτιας περιοχής όπου 
ευρίσκεται.

Η περισσότερο γνωστή τέτοια συμφωνία 
αναφέρεται στην ευρύτερη λεκάνη του Δρίνου, 
η οποία περιλαμβάνει επίσης και την περιοχή 
του Δέλτα του Buna Bojana. Η διακυβέρνηση 
αυτής της Λεκάνης Περιλαμβάνει τη 
Συνάντηση των Μερών, ξεκινώντας από τις πηγές 
έως τη θάλασσα: Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, 
Αλβανία, Κοσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, την 
Ομάδα Πυρήνα του Δρίνου (Drin Core Group) 
όπου συμμετέχουν επίσης οι φορείς διαχείρισης 
των τριών μη παράκτιων υγροτόπων που 
συνδέονται με το σύστημα (Πρέσπα, Οχρίδα, 
Σκόδρα), μαζί με φορείς του ΟΗΕ, ΔΚΟ και 
ΜΚΟ όπως φαίνεται στο σχήμα κατωτέρω. 

Ωστόσο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει 
συμφωνίες αμοιβαίας συνεργασίας με τους 
γειτονικούς δήμους ή φορείς διαχείρισης 
λιμένων. Σε αρχική φάση, αυτοί οι παρακείμενοι 
φορείς θα μπορούσαν να περιληφθούν ως συμ-
μέτοχοι στη διακυβέρνηση του παρακτίου 
υγροτόπου αλλά, όπου είναιι δυνατόν θα 
πρέπει να υπάρχουν αμοιβαίες συμφωνίες για 
εκπροσώπηση στο πολιτικό ή εταιρικό επίπεδο 
εντός αυτών των φορέων.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 
η νομιμότητα της συνεργασίας και οι όροι 
συμμόρφωσης ενδέχεται να απαιτούν επίσημες 
συμφωνίες και δομές.
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Η προσέγγιση ‘Άνθρωπος και Βιόσφαιρα’ και το 
πρόγραμμα για τη διαχείριση των ‘Αποθεμάτων 
Βιόσφαιρας’ που δημιουργήθηκε από την 
UNESCO) το 1971 τα οποία μοιράζονται 
πολλές οπτικές, στόχους και εργαλεία με την 
προσέγγιση του Οικοσυστήματος xlv υιοθετούν 
μια τρι-ζωνική προσέγγιση: τον πυρήνα, μια 
ουδέτερη ζώνη και μια περιοχή ευέλικτης  
μετάβασης. 

Η όλη έννοια της ζωνοποίησης στα Αποθέματα 
Βιόσφαιρας ενσωματώνει τη διάσταση της 
ευελιξίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
δημιουργικά για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση 
εν είδει ‘μωσαϊκού’ κάποιων ειδικά 
χαρακτηρισμένων περιοχών στο ευρύτερο βιο-
περιφειακό τοπίο.  

Τρι-ζωνική προσέγγιση Ανθρωπος και 
Βιόσφαιρα
Το σύστημα ζωνοποίησης του προγράμματος Άνθρωπος και 
Βιόσφαιρα με διαφοροποιημένη ένταση διαχείρισης χρησιμποιείται 
πλέον ευρέως σε χαρακτηρισμένες περιοχές όπου οι ανάγκες και οι 
επιδιώξεις του τοπικού πληθυσμού πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν. 
Ιδανικά, κάθε Απόθεμα Βιόσφαιρας πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
ζώνες που πρέπει να υλοποιούνται με σχήματα ειδικά για την 
τοποθεσία ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και τις 
γεωγραφικές συνθήκες.  

n Πρώτον, πρέπει να υπάρχουν μία ή περισσότερες περιοχές πυρήνες με 
εντατική διαχείριση. Αυτές είναι συνήθως αυστηρά προστατευμένες 
περιοχές για την προστασία της βιοποικιλότητας, την παρακολούθηση 
της ελάχιστης παρενόχλησης των οικοσυστημάτων και όπου 
διεξάγονται μόνον μη επιβλαβείς έρευνες και άλλες χρήσεις με μικρό 
αντίκτυπο.

n Κατόπιν υπάρχει μία σαφώς καθορισμένη ουδέτερη ζώνη, η 
οποία συνήθως περικλείει ή γειτνιάζει με τις περιοχές-πυρήνες και 
χρησιμοποιείται για συνεταιριστικές δραστηριότητες συμβατές με 
χρηστές οικολογικές  πρακτικές.  

n Τέλος, υπάρχει μία περιοχή ευέλικτης μετάβασης, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει ποικίλες αγροτικές δραστηριότητες, οικισμούς και 
άλλες χρήσεις, στις οποίες οι τοπικές κοινότητες, φορείς διαχείρισης, 
επιστήμονες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτισμικές ομάδες, 
οικονομικά συμφέροντα και άλλοι συμ-μέτοχοι εργάζονται από κοινού 
για να διαχειριστούν και να αναπτύξουν με βιώσιμο τρόπο τους πόρους 
της περιοχής. (Hadley, 2002). 
 

Η κόκκινη γραμμή στον χάρτη κάτωθι 
αεπικονίζει τα υδρολογικά όρια του Ευρύτερου 
Δρίνου. Η πράσινη γραμμή απεικονίζει τις 
υπολεκάνες. Αξίζει να προσεχθεί ότι η κόκκινη 
γραμμή εκτείνεται προς τη θάλασσα για να 
απεικονίσει το θαλάσσιο τμήμα του υγροτόπου  
Buna Bojana. 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ BUNA BOJANA  
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Διακρατική/Διασυνοριακή συνεργασία – Διαπερνώ
ντας τα σύνορα  

52

Διακρατική/Διασυνοριακή συνεργασία 
– Διαπερνώντας τα σύνορα   
Οι υγρότοποι που διασχίζουν εθνικά σύνορα 
αποτελούν ειδική περίπτωση, ακόμη και μόνο 
εξαιτίας των απλών ζητημάτων  υλικοτεχνικής 
υποστήριξης που προκύπτουν στο σημείο 
τομής διαφορετικών διοικητικών συστημάτων.  
Λίγοι μόνο παράκτιοι υγρότοποι στη Μεσόγειο 
διασχίζουν κράτη εντός των ορίων τους, αλλά 
η ύπαρξη δύο ή περισσότερων κρατών στην 
ανάντη λεκάνη είναι κάτι το συνηθισμένο.  
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διασυνοριακή 
συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας.  Οι 
γλωσσικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαφορές 
περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα. Η 
διακυβέρνηση των διασυνοριακών ή διακρατικών 
υγροτόπων  περιλαμβάνει τουλάχιστον τους 
περιβαλλοντικούς φορείς δύο ή περισσότερων 
κρατών. Αναλόγως της κλίμακας και της 
συμπερίληψης και των δύο προστατευόμενων 
περιοχών και της παρεμβαλλόμενης ξηράς 
και θαλασσίου περιβάλλοντος ωστόσο, η 
διακυβέρνηση μπορεί επίσης να εμπλέκει τα 
υπουργεία Εξωτερικών, Γεωργίας, Αλιείας, 
Ορυκτών Πόρων και Δασικού Περιβάλλοντος 
των κρατών αυτών. Ενδέχεται επίσης να 
εμπλέκονται διάφορες εθνικές, επαρχιακές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, αυτόχθονες 
πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες, ιδιώτες 
ιδιοκτήτες γης και διεθνείς ΜΚΟ. Συχνά 
συνυπάρχουν πολλαπλά νομικά συστήματα.

Οφέλη και Προκλήσεις για τις 
Διασυνοριακές Προστατευόμενες 
Περιοχές xlvi 
Ο χαρακτηρισμός Διασυνοριακών 
Προστατευόμενων Περιοχών  (TBPA) από δύο 
ή περισσότερες χώρες ή άλλες δικαιοδοσίες 
δημιουργεί ευκαιρίες για  αξιοποίηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας στη διαχείριση 
αυτών των περιοχών. Επίσης βοηθά στην 
ενθάρρυνση των φιλικών σχέσεων και τη μείωση 
των εντάσεων στις παραμεθόριες περιοχές. Οι 
Διασυνοριακές Προστατευόμενες Περιοχές 
(TBPA) παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις 
διακυβέρνησης, καθόσον συνήθως εμπλέκουν 
και επηρεάζουν πολλά μέρη. Συχνά υπάρχουν 
πολλαπλά νομικά συστήματα και οι νόμοι των 
διαφόρων εθνικών και υπο-εθνικών πολιτικών 
οντοτήτων μπορεί να παρέχουν διαφορετικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις  στους θεσμούς 
και στα άτομα.Τα υπέρ και τα κατά των TBPA 
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Υπέρ Κατά
Προαγωγή διεθνούς ειρηνικής συνεργασίας 
σε διαφορετικά επίπεδα

Ανάγκη συμφιλίωσης διαφορετικών (κάποιες 
φορές αντικρουόμενων) νόμων και πολιτικών, 
κάτι που ενδέχεται να ελαττώσει την 
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας

Βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας 
σε όλα τα οικοσυστήματα

Γλωσσικοί φραγμοί, πολιτισμικές ή/
και θρησκευτικές διαφορές, ακόμη και οι 
διαφορετικές κλίμακες βασικών χαρτών 
που μπορούν να προκαλέσουν παρανοήσεις 
(αλλά που μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία ικανοτήτων και  
πόρων)

Διευκόλυνση πιο αποτελεσματικής έρευνας Διαφορετικές ικανότητες, πόροι, δέσμευση ή 
εξουσία των θεσμών των προστατευόμενων 
περιοχών και του προσωπικού στις δύο πλευρές 
των συνόρων μπορούν να οδηγήσουν σε σχέσεις 
κυριαρχίας/αδυναμίας

Δημιουργίαεπενδύσεων και οικονομικών 
ωφελειών στις τοπικές και εθνικές οικονομίες

Ελλειψη ισότητας σε συνάρτηση με την κύρωση 
διεθνών πρωτοκόλλων ή συμφώνων, που μπορεί 
να εμποδίσει τη χρήση τους για διασυνοριακή 
συνεργασία

Διασφάλιση καλύτερου διασυνοριακού 
ελέγχου προβλημάτων όπως οι πυρκαϊές, τα 
επιβλαβή έντομα και ζιζάνια, η λαθροθηρία, η 
θαλάσσια ρύπανση και το λαθρεμπόριο.  

Ένοπλες συγκρούσεις, εχθρότητα ή πολιτικές 
εντάσεις μεταξύ κρατών που μπορούν να 
καταστήσουν τη συνεργασία δύσκολη ή ακόμη 
και αδύνατη.  
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Δύο από τις πιλοτικές περιοχές που συμμετέχουν 
σε αυτό το έργο είναι διασυνοριακές: το 
Κάτω Δέλτα του Ποταμού  Bojana-Buna 
στα σύνορα Αλβανίας και Μαυροβουνίου, 
και το Διασυνοριακό ‘Πάρκο Πρεσπών’, μία 
προστατευόμενη περιοχή που περιλαμβάνει τις 
Πρέσπες και τα περίχωρά τους που εκτείνονται 
πέραν  των συνόρων της Ελλάδας, στην Αλβανία 
και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.  
Αυτές οι περιοχές καταδεικνύουν ότι τα πλαίσια 
κοινής διακυβέρνησης είναι συνήθως δυναμικά 
και μεταβαλλόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η εξέλιξη της διασυνοριακής διακυβέρνησης 
συμβαίνει με διαφορετικό ρυθμό στα 
συμμετέχοντα κράτη.  

Η προθυμία των εταίρων να δεσμευτούν επίσης 
ποικίλει με το χρόνο: ένα συνηθισμένο σενάριο 
είναι το ‘ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω’ 
δεδομένου ότι οι πολιτικές προτεραιότητες 
μεταβάλλονται και εξελίσσονται. Η νομοθεσία 
ενδέχεται να είναι αντιφατική μεταξύ των 
κρατών, ανεπαρκής ή ακόμη και απούσα. 
Ιδιαιτέρως ενδέχεται να μην είναι σαφείς οι 
εξουσίες και ευθύνες των διαφόρων φορέων 
μεταξύ των κρατών. Ανησυχίες προκαλούνται 
ιδαιτέρως λόγω των εθνικών ανισοτήτων όσον 
αφορά την εξουσία, τους χρηματοοικονομικούς, 
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που 
οδηγούν σε άνισες αποφάσεις και μοίρασμα των 
οφελών, ανεπαρκείς, βραχύβιες, ή αναξιόπιστες 
κυβερνητικές δεσμεύσεις και ανεπαρκή 
χρηματοοικονομική κάλυψη.  Και το πλέον 
σημαντικό είναι η ανεπαρκής μακροπρόθεσμη 
χρηματοοικονομική ασφάλεια για τη 
διασυνοριακή σύμπραξη.

Ο ρόλος των δωρητών και των υπερ-εθνικών 
οργανισμών όπως η ΕΕ έχει καταδειχθεί 
κρίσιμης σημασίας για τη διασυνοριακή 
διακυβέρνηση. Διεθνή ιδρύματα όπως η 
MAVA και το GWP, προγράμματα του ΟΗΕ 
συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος 
για το Περιβάλλον (π.χ. το MedPartnership 
και το Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο) και 
του Προγράμματος Ανάπτυξης (UNDP), τα 
προγράμματα της ΕΕ για το περιβάλλον (LIFE), 
τη γειτονία και την Εδαφική Συνεργασία, καθώς 
και άλλα προγράμματα παρέχουν την ουσιώδη 
στήριξη για την εκκίνηση μιας διασυνοριακής 
συνεργασίας. Η συνέχισή της εν τούτοις πέραν 
της αρχικής περιόδου χρηματοδότησης εξαρτάται 
από το πόσο ακμαίοι είναι οι διασυνοριακοί 
φορείς που δημιουργήθηκαν, από τους 
μακροπρόθεσμους πόρους και από την πολιτική 
δέσμευση. 

Είναι σημαντικό ότι οι διεθνείς δωρητές 
μπορούν να παίξουν ρόλο στο να πιέσουν τις 
εθνικές κυβερνήσεις να διατηρήσουν και να 
υποστηρίξουν τη διασυνοριακή διακυβέρνηση 
σε ένα επίπεδο μη προσβάσιμο για τους τοπικούς 
θεσμούς (π.χ. υπουργικό και  πρωθυπουργικό). 
Επιπλέον έχουν υποχρέωση να μην ‘αφήσουν’ 
ελεύθερες  τις δομές διασυνοριακής 
διακυβέρνησης, μόλις παρέλθει η περίοδος 
χρηματοδότησης, διότι οι γραμματείες των 
φορέων διαχείρισης χρειάζονται μακροχρόνια 
στήριξη για να ενσωματώσουν την τοπική 
διακυβέρνηση.   
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 Τα επίσημα προγράμματα 
χρηματοδότησης έχουν μια μοναδική δύναμη 
ως προς αυτό, ότι δηλαδή μπορούν να 
υποχρεώσουν τους εθνικούς αποδέκτες να 
διατηρήσουν τη στήριξη κατά τη διάρκεια 
μιας προκαθορισμένης περιόδου μετά από την 
ολοκήρωση του αρχικού έργου.
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Πρέσπες. © Jean Jalbert, Tour du Valat

Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Η περιοχή των Πρεσπών είναι μοιρασμένη μεταξύ τριών 
χωρών,της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Βόρειας 
Μακεδονίας. Το ελληνικό κομμάτι βρίσκεται στην 
περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.  Οι Πρέσπες 
είναι δύο λίμνες μαζί με την ευρύτερη λιμναία λεκάνη 
τους που εκτείνεται έως τις κορυφές των βουνών που 
τις περιβάλλουν. Το 2000 μία κοινή Διακήρυξη των 
Πρωθυπουργών των τριών χωρών δημιούργησε το 
Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών – την πρώτη δισυνοριακή 
προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια. 

Μια ανεπίσημη διασυνοριακή συνεργασία έλαβε χώρα 
γύρω στο 2000, με την Εταιρεία Προστασίας των 
Πρεσπών (ΕΠΠ) να ασκεί καθήκοντα γραμματείας. Το 
2013 η συνεργασία ξεκίνησε ως PRESPANET με ένα 
ειδικό ταμείο αφιερωμένο στην υλοποίηση. Υπάρχει 
ωστόσο μια ανισορροπία μεταξύ των τριών σχετικών 
ΜΚΟ στις τρεις χώρες, όσον αφορά τους πόρους και τις 
δυνατότητες, δεδομένου ότι η ΕΠΠ στην Ελλάδα είναι 
καλύτερα εφοδιασμένη από τις τρεις και έχει ισχυρή τοπική 
παρουσία. Αυτή η έλλειψη δυνατοτήτων εμποδίζει την 
κινητοποίηση κονδυλίων σε ολόκληρη τη διασυνοριακή 
περιοχή. Δεν υπάρχει ακόμη σχέδιο διαχείρισης για το 
σύνολο του Διασυνοριακού Πάρκου.

Το 2010 υπογράφηκε μια Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των 
τριών χωρών και της ΕΕ, που ενέχει καθεστώς διεθνούς 
συμφωνίας. Μόλις η συμφωνία αρχίσει να λειτουργεί, 
προβλέπονται τα εξής:

•  Συνάντηση υπουργών δις ετησίως για τη λήψη των 
αποφάσεων υψηλού επιπέδου

•  Επιτροπή Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών – 
για τη συζήτηση διασυνοριακών θεμάτων 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του νερού

•  Μια γραμματεία – με επικεφαλής έναν διεθνή 
εμπειρογνώμονα που θα είναι υπεύθυνος για την 
συνεργασία (με βάση την Ελλάδα για τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια)
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Πού βρίσκεσαι τώρα; 
Το πρώτο καθήκον 
είναι η χαρτογράφηση 
της τρέχουσας αρχικής 
κατάστασης διακυβέρνησης 
– πώς αποδίδει το τρέχον 
σύστημα διακυβέρνησης, 
ανταποκρινόμενο σε 
κάποια ποσοτικά και 
ποιοτικά κριτήρια.
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Η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης ξεκινά 
εδώ
Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις που χρειάζεται 
να τεθούν σε αυτό το στάδιο κατά την ανάλυση 
της διακυβέρνησης των υγροβιοτόπων 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

•  Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του 
υπάρχοντος συστήματος διακυβέρνησης 
και ποιά είναι τα δυνατά του σημεία και οι 
αδυναμίες του;

•  Πώς πρέπει η διακυβέρνηση της τοποθεσίας 
και το σχέδιο δράσης να αντιμετωπίζει την 
μακροχρόνια διαδρομή του οικοσυστήματος;  
(Τόσο την κοινωνική όσο και την 
περιβαλλοντική διάσταση)

•  Πώς μπορούν ο σχεδιασμός και η χάραξη 
πολιτικής να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
και να ενθαρρύνουν  τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία μεταξύ των συμ-μετόχων;  

•  Είναι το σύστημα διακυβέρνησης 
αποτελεσματικό στην υλοποίηση των 
σχεδίων δράσης;

•  Είναι το σύστημα διακυβέρνησης 
προσαρμοστικό – μπορεί να ενσωματώνει 
νέες γνώσεις και να προσαρμόζεται 
σε μεταβαλλόμενες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες;  

•  Είναι οι χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι επαρκείς για να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματική διακυβέρνηση;

•  Είναι η διακυβέρνηση του παράκτιου 
υγροτόπου ολοκληρωμένη μαζί με τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση της 
περιοχής εντός της οποίας ευρίσκεται;

Ισως ο ανωτέρω κατάλογος ερωτήσεων να 
προκαλεί δέος, αλλά οι ερωτήσεις αναλύονται σε 
πρακτικά βήματα στα εργαλεία που ακολουθούν.

Το στάδιο της Χαρτογράφησης και 
Προγραμματισμού βασίζεται σε δύο εύκολα στη 
χρήση εργαλεία αυτο-αξιολόγησης:

Το εργαλείο γρήγορης αξιολόγησης
•  Απλά έντυπα με ‘κουτάκια για τσεκάρισμα’ 

που μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να 
διανεμηθούν

•  Η αξιολόγηση είναι εύκολη και γρήγορη 
– βασισμένη σε ένα απλό σύστημα με 
φωτεινούς σηματοδότες’ 

Το Εργαλείο Γρήγορης Αξιολόγησης είναι 
σχεδιασμένο να διευκολύνει τη συζήτηση και 
να προσδιορίζει την τρέχουσα κατάσταση, το 
καθεστώς – την αφετηρία για τον μελλοντικό 
προγραμματισμό.  Μπορεί να συμπληρωθεί 
χρησιμοποιώντας τους πίνακες στις σελίδες που 
ακολουθούν ή με το βιβλίο εργασίας Excel που 
μπορεί κάποιος να το κατεβάσει (βλέπε σύνδεσμο 
παρακάτω).
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Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για χρήση on-line και μπορεί κάποιος να 
τα κατεβάσει από: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/

Εργαλείο προγραμματισμού βάσει 
υπολογιστικών φύλλων Excel που 
μπορεί κάποιος να κατεβάσει
 Ένα βιβλίο εργασίας Excel που μπορεί κάποιος 
να κατεβάσει επιτρέπει στο χρήστη να κάνει μια 
πιο λεπτομερή ανάλυση και να προετοιμάσει 
το σχέδιο δράσης. Το βιβλίο εργασίας δίνει τη 
δυνατότητα στον χρήστη να:

•  να εισαγάγει κείμενο για να προσδιορίσει 
δυνητικούς δείκτες προόδου, εμπόδια στην 
πρόοδο και δράσεις 

•  να βάλει βαθμούς ώστε να υποδείξει τις 
προτεραιότητες για δράση 

•  να δημιουργήσει αποτελέσματα με μορφή 
γραφημάτων 

Η αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί ώστε να 
παρέχει μια αρχική τιμή – να θέτει τις βάσεις 
(το σκηνικό) για τον προγραμματισμό της 
μελλοντικής διακυβέρνησης. Βοηθάει το 
χρήστη να εντοπίσει τα ισχυρά σημεία και τις 
αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος και τις 
απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθούν 
οι επιθυμητές μελλοντικές συνθήκες. Δεν 
υπάρχει ‘σωστή’ βαθμολογία σε αυτό το 
πλέγμα, μόνο δείκτες για τις προτεραιότητες για 
μελλοντική δράση.
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Το εργαλείο γρήγορης αξιολόγησης 
Τα πλέγματα με τους φωτεινούς σηματοδότες 
για την τρέχουσα κατάσταση ή το καθεστώς 
της διακυβέρνησης χρησιμοποιούνται για την 
αρχική αξιολόγηση. Αυτή βασίζεται σε ένα απλό 
σύστημα με φωτεινούς σηματοδότες με τρείς 
κατηγορίες:

• Κόκκινο για δραστηριότητες 
διακυβέρνησης που δεν έχουν ακόμη 
ξεκινήσει

• Πορτοκαλί για δραστηριότητες ήδη σε 
εξέλιξη ή μερικώς ολοκληρωμένες

• Πράσινο για κριτήρια που έχουν ήδη 
εκπληρωθεί.

Δεν έχει ξεκινήσει/Καμμία 
δραστηριότητα 

Σε εξέλιξη/Μερική ολοκλήρωση

 

Ολοκληρωμένο

 Τρόπος χρήσης
Χειροκίνητα – απλώς τσεκάρετε το κουτάκι κάτω 
από το κατάλληλο χρώμα φωτεινού σηματοδότη 
στις σελίδες  που ακολουθούν.

Κατεβάστε το – χρησιμοποιήστε το ανοιγόμενο 
μενού για να βάλετε έναν σταυρό στο 
επιθυμητό κουτί στο διαδικτυακό εργαλείο 
προγραμματισμού που έχετε κατεβάσει.
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Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για χρήση on-line και μπορεί κάποιος να 
τα κατεβάσει από: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/



Θεσμικός σχεδιασμός

Χαρτογράφηση των βασικών συμ-μετόχων και καθορισμός των συμφερόντων και 
της επιρροής τους

Σχεδιασμός και δημιουργία δομής διακυβέρνησης

Τα σημεία κλειδιά στα οποία θα εστιάσει η διακυβέρνηση έχουν επιλεγεί

Συμφωνία επί της σύσταση του φορέα διακυβέρνησης, των στόχων και των όρων 
αναφοράς 

Εξασφάλιση βασικής χρηματοδότησης στήριξης

Οι χρήστες και η τοπική κοινότητα κατανοούν και στηρίζουν τους στόχους του 
χαρακτηρισμού της τοποθεσίας 

Η ενεργός δέσμευση των κοινωνικών εταίρων,στηρίζει την ποικιλομορφία και την 
ισότητα των φύλων σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης της τοποθεσίας

Οι συμ-μέτοχοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης  και στοχοθεσίας

Τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνοι για την τοποθεσία κατανοούν και 
στηρίζουν τους στόχους της και συνεργάζονται για την επίτευξή τους

Η διακυβέρνηση είναι  ‘διασυνδεδεμένη’ μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης και 
εκπροσώπησης εντός των δομών διακυβέρνησης για την ευρύτερη λεκάνη 
απορροής ή παράκτια ζώνη
Μόνο για διασυνοριακές και διακρατικές περιοχές  Υπάρχει αποτελεσματικό 
καθεστώς κοινής διακυβέρνησης για νέους διασυνοριακούς παράκτιους  
υγροτόπους
Μόνο για διασυνοριακές και διακρατικές περιοχές Υπάρχουν τα πολιτικά 
εργαλεία στις εκάστοτε δικαιοδοσίες που επιτρέπουν την από κοινού 
διακυβέρνηση των διασυνοριακών περιοχών
Μόνο για διασυνοριακές και διακρατικές περιοχές Υπάρχει η βασική 
χρηματοδότηση στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες που δίνουν τη δυνατότητα για 
μακροχρόνια από κοινού διακυβέρνηση των διασυνοριακών περιοχών
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Πλαίσιο
- οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την 
επιτυχημένη υλοποίηση 
του σχεδίου δράσης

Δεν έχει ξεκινήσει/
Καμμία δραστηριότητα

Σε εξέλιξη/Μερική 
ολοκλήρωση

Ολοκληρωμένο
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Προετοιμασία του προγράμματος δράσης   

Εντοπισμός βασικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και θεσμικών ζητημάτων και 
κινδύνων και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους

Επιστημονική έρευνα που έχει προγραμματιστεί ή διεξαχθεί σε επιλεγμένα 
ζητήματα διαχείρισης 

Εχουν καθοριστεί πιθανά μελλοντικά σενάρια

Τεκμηρίωση αρχικών συνθηκών

Έχουν συμφωνηθεί το πρωτόκολλο παρακολούθησης και το πρόγραμμα και έχουν 
εξευρεθεί οι πόροι

Έχουν καθοριστεί οι στόχοι διαχείρισης SMART xlvii   

Εχει καθοριστεί το  σχέδιο δράσης και τα θεσμικά και χρηματοοικονομικά μέσα 
υλοποίησής του

Εχει αναπτυχθεί η θεσμική επάρκεια για την υλοποίηση

Οι συμ-μέτοχοι εμπλέκονται ενεργά στον προγραμματισμό και τις πιλοτικές 
δραστηριότητες του έργου

Στρατηγική 
– που οδηγεί 
σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των 
ομάδων χρηστών-
στόχος, των βασικών 
θεσμών και σε 
αλλαγές στο πώς 
και που γίνονται οι 
χρηματοοικονομικές 
επενδύσεις

Π
ροετοιμασία του προγράμματος δράσης 
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Δεν έχει ξεκινήσει/
Καμμία δραστηριότητα

Σε εξέλιξη/Μερική 
ολοκλήρωση

Ολοκληρωμένο



Επίσημη υιοθέτηση και υλοποίηση & συμμόρφωση της 
χρηματοδότησης

Επίσημη έγκριση σχεδίου διαχείρισης και δράσης   

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης

Υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης/δράσης σύμφωνα με τις προκαθορισμένες 
προτεραιότητες

Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για να δοκιμασθούν οι ικανότητες, να προωθηθεί η 
εργασία της εταιρικής σχέσης 

και να εξασφαλιστεί η στήριξη και  ευαισθητοποίηση του κοινού 
Οι εξωτερικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές, τα σχέδια λεκανών 
απορροής και χωροταξίας συμμορφώνονται με τις ανάγκες και τους στόχους της 
τοποθεσίας

Υλοποίηση τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης

Χρήση προσαρμοστικής διαχειριστικής προσέγγισης

Ολοκλήρωση αλλαγής συμπεριφοράς των βασικών συμ-μετόχων

Επιτυγχάνεται ευνοϊκό καθεστώς προστασίας των παράκτιων υγροτόπων
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Μεθόδευση 
αλλαγής 
– μετρά αποτελέσματα 
και ωφέλειες του 
σχεδίου δράσης
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Αυτο-αξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση   

Η συμπεριφορά των βασικών εταίρων συμμορφώνεται με τα σχέδια διαχείρισης και 
δράσης

Παρακολουθούνται και ερμηνεύονται οι τάσεις της κοινωνίας/του οικοσυστήματος 

Γίνονται επενδύσεις σε απαραίτητες φυσικές υποδομές

Τεκμηριώνονται η πρόοδος και η επίτευξη των στόχων

Μεγάλες ομάδες συμ-μετόχων διατηρούν τη συμμετοχή τους στη διαχείριση της 
τοποθεσίας

Διατηρείται η μακροχρόνια χρηματοοικονομική στήριξη

Τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα του σχεδίου διαχείρισης

Επαναξιολογούνται ζητήματα διαχείρισης

Προσαρμόζονται οι προτεραιότητες και πολιτικές για να αντανακλούν την εμπειρία 
και τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές/περιβαλλοντικές συνθήκες 

Εντοπίζονται νέα ζητήματα ή περιοχές προς ένταξη στο αναθεωρημένο σχέδιο 
διαχείρισης

Κοινό όραμα
– η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ 
περιβάλλοντος και 
ανθρώπινης κοινωνίας 
– βιώσιμη ανάπτυξη 
– για να επιτευχθεί 
το συμφωνηθέν κοινό 
όραμα

Αυτο-αξιολόγηση και εξω
τερική αξιολόγηση (αποτίμηση) 
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ολοκλήρωση

Ολοκληρωμένο
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Το διαδικτυακό εργαλείο 
προγραμματισμού
Για καθεμία από τις δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο πλέγμα της γρήγορης 
αξιολόγησης, το διαδικτυακό πλέγμα της 
έκδοσης Excel προσφέρει χώρο στον χρήστη για 
να καθορίσει:

• Δείκτες προόδου

• Εμπόδια στην πρόοδο

• Δράσεις και επόμενα βήματα

• Προτεραιότητες για δράση με βαθμολόγηση 1-3

Τα πλέγματα προσφέρουν ανοιγόμενα μενού 
για να εισαχθεί η ‘βαθμολογία’ των φωτεινών 
σηματοδοτών από το στάδιο της γρήγορης 
αξιολόγησης. Τα πλέγματα επιτρέπουν στο 
χρήστη να κάνει μια πιο λεπτομερή ανάλυση και 
να προετοιμάσει το σχέδιο δράσης.  
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Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για χρήση on-line και μπορεί κάποιος να 
τα κατεβάσει από: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/
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Πλαίσιο: οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Παράδειγμα συμπληρωμένου πλέγματος

Μόνο για παράδειγμα

Το εργαλείο προγραμματισμού 
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Δείκτες - σκεφθείτε πώς πρέπει να 
παρακολουθείται η πρόοδος, δηλ. ποιος δείκτης 
(ή δείκτες) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 
Αυτοί μπορούν να είναι απλές διατυπώσεις, 
παραδείγματος χάριν: ‘ολοκλήρωση 
χαρτογράφησης συμ-μετόχου, εναρκτήρια 
συνάντηση διακυβέρνησης, σχέδιο δράσης 
ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε’, ή ποσοτικοί, 
π.χ.: ‘ετήσια χρηματοοικονομική στήριξη ή  
δαπάνη, αριθμός εκδηλώσεων, αριθμός ατόμων 
που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις, αριθμός 
παράνομων κατασκευών που αφαιρέθηκαν, κλπ.’ 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τρεις δείκτες 
– αλλά και ένας μόνο είναι αρκετός.

Εμπόδια - παράλληλα με την αξιολόγηση 
εκείνων των κριτηρίων που έχουν επισημανθεί 
ως  ‘σε εξέλιξη/μερικώς ολοκληρωμένα’ ή ‘μη 
ολοκληρωμένα’ εξετάστε επίσης τα εμπόδια 
που υπάρχουν για την επίτευξη του επιθυμητού 
δείκτη ολοκλήρωσης. Τα εμπόδια μπορεί να 
είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Το ζητούμενο είναι 
να αναδυθούν ιδέες για το πώς τα εμπόδια θα 
μετατραπούν σε ευκαιρίες για τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης όπου είναι απαραίτητο. 

Δράσεις και επόμενα βήματα
Καθορισμός των απαιτούμενων δράσεων
Προτεραιότητα: Καθορίστε την προτεραιότητα 
κάθε δράσης σε μία κλίμακα από 1-3 (1 είναι το 
υψηλότερο)

Η πλήρως αναπτυγμένη έκδοση του Excel 
θα κάνει αυτόματα τις αθροίσεις και θα 
δημιουργήσει:

1) τη γραφική απεικόνιση της προόδου

2) έναν πίνακα των δράσεων προτεραιότητας της 
διακυβέρνησης
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Παράδειγμα 
ολοκληρωμένου πλέγματος 
(διαθέσιμο στο διαδικτυακό 
βιβλίο εργασίας)
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Το Στάδιο 3 αφορά τον καθορισμό 
του τελικού προορισμού 
χρησιμοποιώντας την Κάρτα 
Βαθμολόγησης Ζωτικότητας 
και Προσαρμοστικότητας που 
παρέχεται - έχοντας κατά νου μια 
διακυβέρνηση που ανταποκρίνεται 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
οικοσυστήματος της τοποθεσίας 
καθώς  και του ευρύτερου 
κοινωνικού, οικονομικού και 
πολιτισμικού πλαισίου – μια 
διακυβέρνηση ακμαία που βαδίζει 
στο δρόμο της μακροχρόνιας 
βιωσιμότητας. 
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ΑΘα ήταν υποκριτικό να ισχυριστούμε ότι 
τα ποιοτικά κριτήρια της ζωτικότητας και 
της προσαρμοστικότητας είναι εύκολο να 
μετρηθούν με ακριβή και επιστημονικό 
τρόπο. Αυτό ωστόσο δεν μας απαλλάσσει 
από την ευθύνη να τα εξετάσουμε και να τα 
αξιολογήσουμε σε συνάρτηση με την τρέχουσα 
πρατική και τις μελλοντικές φιλοδοξίες.  Ο 
στόχος του πλέγματος δεν είναι να συγκριθεί 
η διακυβέρνηση μεταξύ τοποθεσιών – δεν 
πρόκειται για διαγωνισμό ομορφιάς. Τα κριτήρια 
μπορούν να αξιολογηθούν σωστά μόνο εντός 
του τοπικού πλαισίου τους, ως εκ τούτου ο 
όρος ‘ενδυνάμωση’ παραδείγματος χάριν, θα 
έχει πολύ διαφορετική σημασία σε ένα πολύ 
συγκεντρωτικό κράτος σε σύγκριση με μια 
περιοχή με υψηλό βαθμό επικουρικότητας.

Η διακυβέρνηση έχει να κάνει επίσης με την 
τέχνη του εφικτού καθώς και του επιθυμητού. 

Το παρακάτω πλέγμα έχει διατηρηθεί απλό 
και συνοπτικό – εν μέρει για να αποφευχθεί η 
κόπωση της αξιολόγησης, αλλά επίσης για να 
εστιάσουμε σε αυτό που γίνεται αντιληπτό ως 
ουσιαστική ποιότητα της διακυβέρνησης.  

Χρησιμοποιείται αριθμητική βαθμολογία 1-4.

Η μέγιστη σωρρευτική βαθμολογία είναι 100.

Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για χρήση on-line και μπορεί κάποιος να 
τα κατεβάσει από: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/
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Τα αποτελέσματα και πώ
ς να τα χρησιμοποιήσουμε 
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ΚΛΕΙΔΙ
Τα Κριτήρια – ο απώτερος στόχος είναι 
να επιτευχθούν διακυβέρνηση με τα εξής 
χαρακτηριστικά:

ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ  - να έχει αυτεπίγνωση και 
να αποφασίζει για τις κατευθύνσεις, να λειτουργεί 
σαν ηγέτης  ανταποκρινόμενη στις αναδυόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, προβλήματα και 
ευκαιρίες. Να επιδεικνύει αυτοπειθαρχία και 
αυτοκριτική και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της 
αποτελεσματικά και αξιόπιστα.

ΣΟΦΗ - να παίρνει αποφάσεις ουσιαστικής 
σημασίας, να έχει σαν κίνητρο το κοινό καλό και 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να ενθαρρύνει την 
εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων παικτών 
της κοινωνίας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ - ευέλικτη, στοχαστική, να 
συμμετέχει στην ανταλλαγή γνώσεων, στο διάλογο 
και τη συζήτηση, να μαθαίνει από την εμπειρία, 
να μπορεί να σταθμίσει τις εναλλακτικές και να 
λαμβάνει ουσιαστικές αποφάσεις.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ 
ΖΩΝΤΑΝΗ - ανοιχτή σε νέες ιδέες, να μπορεί να 
επανεπινοήσει και να ανανεώσει τον εαυτό της σαν 
ένα ζωντανό σύστημα, να προσφέρει καινοτόμες 
λύσεις, να στηρίζει την ανάδυση νέων κανόνων και 
προτύπων, να αποκρίνεται θετικά στην αλλαγή και 
να συνεχίζει να εξελίσσεται. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  - να έχει πολλές, 
ουσιαστικές και συστημικές  αλληλεπιδράσεις 
με ποικίλους παίκτες σε διάφορα επίπεδα 
της κοινωνίας και σε διάφορους τομείς 
(συμπεριλαμβανομένων των παικτών εκείνων που 

Η κάρτα βαθμολόγησης Ζωτικότητας και Προσαρμοστικότητας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ/ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ     1  

ΧΑΜΗΛΗ/ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ     2 
 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ / 
ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΗ                        3 

ΥΨΗΛΗ/ΠΛΗΡΗΣ  4
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Είναι η επίσημη δομή διακυβέρνησης και τα μέλη 
της…;

Είναι το προσωπικό διαχείρισης της 
τοποθεσίας…; 

Είναι οι συμ-μέτοχοι…; 

Είναι οι θεσμοί-εταίροι….; 

Είναι το σχέδιο διαχείρισης της τοποθεσίας…; 

ΣΥΝΟΛΟ (μέγιστο 100)
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Αποτελέσματα και παρακολούθηση
Οι συστάσεις για βελτίωση θα πρέπει 
ιδανικά να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες 
δράσεις με ξεκάθαρους ρόλους, ευθύνες και 
χρονοδιαγράμματα, που να επιφέρουν απτές 
αλλαγές και όχι μόνο συζητήσεις. Αυτές ίσως 
να είναι θεμελιώδεις αλλαγές της υπάρχουσας 
κατάστασης, αλλά είναι πιο πιθανόν να είναι 
δράσεις πιλοτικής φύσης για να δοκιμαστούν 
οι καινοτομίες και οι δημιουργικές ιδέες που 
διαφέρουν από τη νόρμα. 

Δείκτες επιτυχίας
4 Μια εποικοδομητική συζήτηση που 

καταλήγει σε στοχασμό, μάθηση και 
συστάσεις για βελτίωση

4 Το επόμενο παρόμοιο έργο, δραστηριότητα ή 
φάση ενσωματώνει και στοχάζεται πάνω στα 
διδάγματα

4 Βελτιωμένες βαθμολογίες σε 
επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις

Προσαρμοστείτε – ο στοχασμός είναι χάσιμο 
χρόνου εάν δεν μετατρέπεται σε δράση. Αυτό 
ωστόσο είναι συχνά η μεγαλύτερη πρόκληση 
της προσαρμοστικής διαχείρισης. Η αλλαγή 
είναι δύσκολη. Παρακάτω δίδονται τρία βασικά 
κλειδιά για να προσανατολιστούν οι πρακτικές 
Παύσης και Στοχασμού προς την Προσαρμογή: 

 Προγραμματίστε χρόνο για στοχασμό  
είτε σε μηναία είτε σε ετήσια βάση, ή 
προγραμματίστε το ως μια εκδήλωση για 
επίλεκτους συμ-μετόχους ή/και εταίρους. 

 Διατυπώστε τις σωστές ερωτήσεις 
και βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους: 
εάν ο στοχασμός είναι η γέφυρα μεταξύ της 
μάθησης, της λήψης αποφάσεων και της δράσης, 
ποιάμάθηση πρέπει να αφομοιωθεί ώστε να 
λαμβάνονται αργότερα καλύτερες αποφάσεις; 
Συμμερίζονται  οι συμ-μέτοχοι την αξιολόγησή 
σας;

 Συνδέστε τις ερωτήσεις με τη στρατηγική. 
Τι περιμένετε, ποια είναι η πραγματικότητα, 
τι κάνετε καλά, τί κάνετε λιγότερο καλά και τί 
πρέπει να αλλάξει στο μέλλον; 
 
Η διατύπωση τέτοιων ερωτημάτων μπορεί να 
είναι πολιτικά ευαίσθητη και ίσως να είναι 
σκόπιμο να αναζητηθεί ένας αμοιβαία σεβαστός 
ενδιάμεσος ή η βοήθεια ενός εξωτερικού φορέα 
χωρίς συμφέροντα στην περιοχή. Άτομα που είτε 
λόγω  προσωπικότητας είτε λόγω θέσης μπορούν 
να αναδυθούν ως πρωταθλητές της αλλαγής, 
βοηθώντας στη γέννηση ιδεών ή στηρίζοντας 
νέες ιδέες και δοκιμές καινοτομιών. 

Τα αποτελέσματα και πώς να τα 
χρησιμοποιήσουμε
Η μέγιστη βαθμολογία για αυτή την αξιολόγηση 
είναι 100. Είναι απίθανο κάποια τοποθεσία να 
πετύχει αυτό το αποτέλεσμα ακόμη και με τους 
πλέον αισιόδοξους αξιολογητές. Το πλέγμα 
θα πρέπει ωστόσο να εντοπίζει με σαφήνεια 
τους τομείς κλειδιά όπου υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση.

 Δεν υπάρχουν απλοί τρόποι για τη βελτίωση 
της βαθμολογίας πέραν του να αφιερώνεται ένα 
χρονικό διάστημα για Παύση, Στοχασμό και 
μετά Προσαρμογή. 

Κάνετε παύση – Βρείτε  χρόνο για στοχασμό 
καθώς επίσης και για ανασύνταξη και στάθμιση 
των παραμέτρων – εξετάστε ποιός έχει την 
εξουσία και το κίνητρο για να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές ώστε να ‘βελτιωθεί’ η 
βαθμολογία;  

Στοχαστείτε – πάνω στην προηγούμενη 
χρονιά παραδείγματος χάριν, τις προκλήσεις, τις 
επιτυχίες, τις αποτυχίες. Επικοινωνήστε με τους 
παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, 
συζητήστε με βασικούς συμ-μετόχους. Αρχίστε 
να σχεδιάζετε τη στρατηγική για τους επόμενους 
12 μήνες ώστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον 
που να επιτρέπει τις ειλικρινείς συζητήσεις. Ο 
στοχασμός είναι η γέφυρα μεταξύ της μάθησης, 
της λήψης αποφάσεων και της δράσης.
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Το παρακάτω παρέχει 
πληροφορίες και 
καθοδήγηση για το πώς 
μπορεί να επιτευχθεί η 
φευγαλέα ζωτικότητα 
της διακυβέρνησης και 
συνεπώς να στηριχθεί 
η μακροχρόνια 
βιωσιμότητα της 
διαδικασίας.  
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Κάνοντας τη διακυβέρνηση αποτελεσματική, προσαρμοστική και ζωτική 
Το παρακάτω παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η φευγαλέα ζωτικότητα της διακυβέρνησης και συνεπώς να στηριχθεί 
η μακροχρόνια βιωσιμότητα της διαδικασίας.  

Τι σημασία έχει ένα όνομα; Δώστε όνομα στον φορέα διακυβέρνησης για να τον διακρίνετε από την πιο επιχειρησιακή 
επιτροπή διαχείρισης ή Επιτροπή Καθοδήγησης. Συνήθως το όνομα είναι ‘Επιτροπή ή Συμβούλιο 
Διακυβέρνησης .

Συμφωνήστε ξεκάθαρα και απλά Τεύχη 
Προδιαγραφών (Όρους αναφοράς) για τον  
φορέα διακυβέρνησης

Οι όροι αναφοράς (ToR) καθορίζουν τον σκοπό και τις δομές του φορέα διακυβέρνησης. Οι όροι 
αναφοράς πρέπει να παραμένουν απλοί και ξεκάθαροι, να προσδιορίζουν τον κοινό στόχο ή όραμα, το 
πεδίο αρμοδιότητας της ομάδας για τη ληψη αποφάσεων, να εκφράζουν μια ανεξάρτητη άποψη ή να  
συμβουλεύουν ανάληψη δράσης από άλλους 

Οι όροι αναφοράς πρέπει επίσης να καθορίζουν πρακτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
τίτλου, των μελών και της οργανωτικής δομής του φορέα, τη συχνότητα των συναντήσεων και άλλα 
πρακτικά ζητήματα.  

Διαχειριστείτε τις συναντήσεις Εδώ δίνονται κάποιες πληροφορίες για να βελτιώσετε την παραγωγικότητα των συναντήσεων:

4   Διασφαλίστε την ακριβή καταγραφή των αποφάσεων και ποιος είναι υπεύθυνος για τη υλοποίησή 
τους. 

4   Αναθέστε σε ένα συντονιστή να ηγηθεί της συνάντησης και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους για 
να εκφράσουν τη γνώμη τους

4   Φροντίστε οι συναντήσεις να μην ξεφεύγουν από τα χρονικά όρια (δεν θέλετε να μείνει απ’ έξω 
ένα σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξης επειδή δεν έμεινε χρόνος)

4   Δώστε επαρκή χρόνο για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 
σημείο. Πάντοτε απαιτείται ευελιξία στις συναντήσεις και η ιεράρχηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης θα διασφαλίσει ότι τα σημαντικά θέματα συζητούνται. 

4   Να καταγράφετε σαφώς αν απαιτείται να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. Βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σαφές στην ημερήσια διάταξη ώστε οι συμμετέχοντες να 
γνωρίζουν κατά πόσον θα συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης.

4   Μοιραστείτε την ημερήσια διάταξη με τους εταίρους εγκαίρως.  Αυτό όχι μόνο θα τους 
ενημερώσει για το τι να περιμένουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αλλά θα περιγράφει και αν 
χρειάζεται κάποια προετοιμασία.  

4   Κάνετε μια καταγραφή όσων είναι είναι υπεύθυνοι για την παρουσίαση κάποιου θέματος. Οι 
συμμετέχοντες στη συνάντηση πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους και ευθύνες για να κυλήσει 
ομάλα η διαδικασία.
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Διαχειριστείτε τις συναντήσεις 4   Τα πρακτικά συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων πρέπει να κυκλοφορούν μετά από την 
συνάντηση και να συμφωνούνται από όλους τους εταίρους.

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή της κοινότητας Μην κρύβετε τις συναντήσεις σε πολιτειακά ή κυβερνητικά κτίρια – τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
οργανώστε τις συναντήσεις σε χώρους  κοντά στην κοινότητα και στον υγρότοπο και συνδυάστε τις 
με μια δημόσια εκδήλωση.

Διασφαλείστε ότι η διακυβέρνηση είναι 
προσανατολισμένη στη δράση

Οι συζητήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα (παραδοτέα) είτε από την 
επιτροπή διακυβέρνησης ως σύνολο είτε από τους  εταίρους. Αυτά τα παραδοτέα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα έργα, αναφορές ή επιρροές από άλλους φορείς. Το πλέον σημαντικό είναι ότι πρέπει 
να υπάρχει μετρήσιμη πρόοδος μεταξύ των συναντήσεων.  

Να περιλαμβάνετε τους πάντες Διασφαλίστε ότι οι συναντήσεις είναι περιλαμβάνουν τους πάντες – η διακυβέρνηση πρέπει να 
προσεγγίζει ομάδες και τομείς της κοινότητας που μπορεί να μην εκπροσωπούνται από τις επίσημες 
ενώσεις  αλλά που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον υγρότοπο. Η συμμετοχή είναι θεμελιώδης αρχή 
της διακυβέρνησης.

‘Η διαχείριση των υγροτόπων και ιδιαιτέρως η διαδικασία προγραμματισμού,πρέπει να είναι όσο πιο 
περιεκτική γίνεται. Οι νόμιμοι συμ-μέτοχοι, κυρίως οι τοπικές κοινότητες και οι αυτόχθονες κάτοικοι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται πολύ για να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό και την 
κοινή διαχείριση των τοποθεσιών. Είναι εξαιρετικά επιθυμητό να αναληφθούν θετικά βήματα για 
να διασφαλιστεί ότι ζητήματα φύλου καθώς και συμφερόντων των γυναικών λαμβάνονται απολύτως 
υπ’όψιν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να εντοπιστούν και 
να εφαρμοστούν τα κατάλληλα κίνητρα για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή όλων των συμ-
μετόχων.'xlviii

Ειδικά η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στη λήψη σημαντικών αποφάσεων αναγνωρίζεται ως 
εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη και το να φέρουμε απλώς περισσότερες γυναίκες στις συναντήσεις 
δεν αρκεί: πρέπει να τους κάνουμε και χώρο ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά.  

Ακεραιότητα Η συζήτηση για τη διακυβέρνηση συχνά αντιμετωπίζεται με ανησυχητικό κυνισμό από το κοινό. Η 
φροντίδα για την ακεραιότητα και τη δέσμευση όλων όσων έχουν συγκεκριμένες ευθύνες για την 
περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης  με την τοπική κοινότητα.  
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Διαφάνεια Δημιουργήστε διαύλους επικοινωνίας μέσω των οποίων τα πρακτικά της επιτροπής, οι ημερήσιες 
διατάξεις, τα πρακτικά και οι αναφορές να είναι εύκολα προσβάσιμα (παραδείγματος χάριν, μέσω των 
ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Καλωσορίστε τη συμμετοχή του ακροατηρίου 
στις συναντήσεις. Διασφαλίστε τη διαφάνεια, παρέχοντας πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις 
πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τους θεσμούς πού ασκούν επιρροή, του ποιος είναι 
υπεύθυνος για τί και με ποιο τρόπο είναι υπόλογοι. 

Διασφαλίστε μια ξεκάθαρη γραμμή ευθυνών  
και αναφοράς/λογοδοσίας

Καθορίστε σαφώς ποιος αναφέρεται σε ποιόν, πόσο συχνά και με ποια μορφή, ιδιαιτέρως εάν και πώς 
ο διαχειριστής της τοποθεσίας αναφέρεται στην επιτροπή διακυβέρνησης. Κατ’ ελάχιστον, η ετήσια 
έκθεση του φορέα διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι δημοσίως προσβάσιμη, με έναν τρόπο φιλικό 
προς τον χρήστη και μάλιστα για τον μη ειδικό, ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι η 
διακυβέρνηση της τοποθεσίας γίνεται στο όνομα του κοινού και για το κοινό.  

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή και το feedback  
από την κοινωνία των πολιτών  και τα Μέσα

Λειτουργήστε προνοητικά ζητώντας τη συμμετοχή και τις αντιδράσεις - το feedback - του κοινού. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακούς διαύλους όπως τα δελτία τύπου, δημόσιες συναντήσεις 
και εκδηλώσεις. Αναπτύξτε επίσης μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να 
απευθυνθείτε σε ένα ευρύτερο κοινό.  

Αφήστε ελεύθερη τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία

Η διακυβέρνηση πολύτιμων περιοχών όπως οι υγρότοποι, δεν πρέπει να είναι μια ξερή τεχνική 
άσκηση. Οι περιοχές αυτές προσφέρουν πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες  για να εμπλακούν 
τόσο το κοινό όσο και οι εταίροι μέσω των τεχνών και των μέσων. Η επίτευξη αυτού του στόχου 
σημαίνει δημιουργία δεσμών με νέους εταίρους στους δημιουργικούς τομείς, μια προσπάθεια που θα 
ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα. 

Οικοδομήστε εμπιστοσύνη και ικανότητες  
μέσω πιλοτικών έργων

Τα πιλοτικά έργα μπορούν να είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την ενίσχυση 
της εταιρικής σχέσης, εμπλέκοντας την κοινότητα και γεννώντας πολιτική στήριξη. Ενώ ο 
βραχυπρόθεσμος αντίκτυπός τους  μπορεί να είναι περιορισμένος, ο σωρρευτικός μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μπορεί να είναι τεράστιος. Δεν είναι 
απαραίτητο να είναι δαπανηρά και μπορούν να βασίζονται πολύ στην εθελοντική  προσφορά.

Εντοπίστε εναλλακτικές πηγές  
χρηματοδότησης

Είναι σημαντικό να γίνει ένας προκαταρκτικός εντοπισμός των βασικών δυνητικών πηγών 
χρηματοδότησης για την επακόλουθη υλοποίηση. Ο εντοπισμός των δυνητικών μεγαλύτερων πηγών 
χρηματοδότησης θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός 
σχεδίου ή προγράμματος για τον υγρότοπο, συνδέοντάς τις με τα αποτελέσματα του σεναρίου και του 
οράματος. Ο εντοπισμός των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης είναι σημαντικός για:
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Εντοπίστε εναλλακτικές πηγές  
χρηματοδότησης

• Να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες

• Να μειωθεί το χρονικό κενό μεταξύ σχεδίου και δράσεων – διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  την 
ορμή, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συμ-μετόχων.

Σκεφτείτε ‘εκτός της πεπατημένης’ και βολιδοσκοπείστε ένα ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης 
εκτός του συμβατικού φάσματος  της περιβαλλοντικής χρηματοδότησης. Οι παράκτιοι 
υγρότοποι ιδιαιτέρως προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών υπηρεσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθούν επιχειρήματα για την οικονομική ανάπτυξη, τον μετριασμό 
των πλημμυρών και τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Κάτι που συχνά παραβλέπεται μπορεί να είναι τα σχέδια και προγράμματα  τοπικής και 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης δεδομένου ότι οι υγρότοποι θεωρούνται ως ‘περιβαλλοντικοί’ 
και συνεπώς εκτός της αρμοδιότητάς τους. Αμφισβητήστε αυτή την άποψη – οι παράκτιοι υγρότοποι 
προσφέρουν άμεσα οικονομικά οφέλη μέσω του τουρισμού ή την αειφόρο εκμετάλλευση των 
φυσικών τους πόρων, ή έμμεσα οφέλη μέσω των πολύτιμων υπηρεσιών του οικοσυστήματος.

Στοχεύστε τα σχέδια και τα προγράμματα  
άλλων

Η επιτροπή διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζει ότι συνεισφέρει και ότι επιτελεί ρόλο συμβούλου 
στα σχετικά τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια και προγράμματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
χωροταξικά σχέδια, στην ξηρά και στη θάλασσα, σχέδια λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών 
καθώς και σχέδια ανάπτυξης υποδομών.

Κρατήστε το απλό και αναλογικό Μην περιπλέκετε υπερβολικά τα ζητήματα. Αντισταθείτε στον πειρασμό να μπαίνετε σε λεπτομερείς, 
τεχνικές συζητήσεις . στο επίπεδο της διακυβέρνησης. Επιμείνετε να υποβάλλονται ή να 
συνοψίζονται οι τεχνικές αναφορές με τρόπο κατανοητό και κατάλληλο για ένα κοινό χωρίς τεχνικές 
γνώσεις.

Η διακυβέρνηση πρέπει να είναι ανάλογη με την κλίμακα και την περιπλοκότητα του υγρότοπου και 
του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου στο οποίο αυτός βρίσκεται. Σε σχετικά απλές 
περιοχές με σχετικά λίγα ζητήματα, η διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι κατ’ αναλογίαν απλή.  

Να ζητάτε μόνο τις πληροφορίες είναι  
κατάλληλες για το σκοπό σας (‘fit for purpose’) 

Πάντα θα υπάρχει πίεση για τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών και δεδομένων, 
ιδιαιτέρως από την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η πρωταρχική ανάγκη της διακυβέρνησης 
είναι να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν την απαιτούμενη ποιότητα και 
συγκεντρώνονται εγκαίρως για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται – δηλαδή την παρακολούθηση 
της υγείας της τοποθεσίας και των αλλαγών που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου,  καθώς και 
την αναφορά των πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς. 
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Πρωταθλητές Σκεφτείτε τη δυνατότητα ανάδυσης κάποιας ηγετικής φυσιογνωμίας (πρωταθλητή/ών) για 
τον παράκτιο υγρότοπο, που θα προσφέρει νέες ιδέες, θα προαγάγει τη δοκιμή καινοτομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης και της καινοτόμου διαχείρισης για τον παράκτιο 
υγρότοπο.Κυρίως, μιας φυσιογνωμίας ευρέως αποδεκτής και σεβαστής με κύρος εντός της πολιτικής 
δομής.

Χρησιμοποιήστε σενάρια για να οικοδομήσετε 
συναίνεση

Σενάρια – εναλλακτικά οράματα για το μέλλον, του τύπου: ‘τι θα γινόταν  εάν;’ – και η διαδικασία 
δημιουργίας τους μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στη διαδικασία διαχείρισης. Τα σενάρια μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για:

- Να γίνει συζήτηση για τα κοινά μέλλοντα 
- Να επεκταθεί το εύρος εναλλακτικών 
- Να εκτεθούν οι αντιφάσεις και συγκρούσεις 
- Να διευκρινιστεί και να επικοινωνηθεί η τεχνική ανάλυση 
- Να εκτεθούν οι αβεβαιότητες για τις μελλοντικές εξελίξεις 
- Να αξιολογηθούν πολιτικές εν όψει ενός αβέβαιου μέλλοντος.

Τα σενάρια και η διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων πρέπει να αξιοποιούν τη φαντασία τόσο των 
σχεδιαστών όσο και των συμ-μετόχων. Η αξία τους έγκειται στο να διευρυνθεί η αντίληψη των 
συμμετεχόντων για τις μελλοντικές πιθανές εκδηλώσεις  και δυνατότητες και να ενθαρρυνθούν  να 
‘σκεφτούν το αδιανόητο’

Συμφωνήστε το μακροχρόνιο όραμα Αναπτύξτε μια ενιαία ‘Διακήρυξη Οράματος’ μαζί με υποστηρικτικό υλικό και εκθέσεις από τη 
διαδικασία συμμετοχής που θα  προσφέρονται μαζί με τη διακήρυξη.

Ένα κοινό όραμα μπορεί να είναι ταυτοχρόνως ορθολογικό και εφευρετικό: 

'Το ενδεχόμενο είναι πάνω απ ’́ όλα ένας τρόπος σκέψης …και ένας τρόπος συμπεριφοράς…. Χωρίς 
κάποια μελλοντική κατεύθυνση, το παρόν είναι κενό νοήματος….. Η ορθολογική τάση και η εφευρετική 
τάση του στρατηγικού σχεδιασμού είναι συμπληρωματικές, μόνο εκ πρώτης οψεως φαίνονται αντίθετες.' 
Michel Godet xlix

Τα σενάρια που καθορίζουν το όραμα εμπλέκουν τους συμ-μετόχους στον εντοπισμό των βασικών 
προβλημάτων και ζητημάτων του υγρότοπου, και στη σκιαγράφηση του τελικού ‘σχήματος’ της 
στρατηγικής, του σχεδίου ή του προγράμματος και της υλοποίησής του.  
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Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοστική  
προσέγγιση διαχείρισης

Μια προσαρμοστική προσέγγιση διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι 
ολοκληρώνεται ο πλήρης κύκλος της σύλληψης, σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης, μάθησης 
και προσαρμογής – ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί και να μάθει κάποιος από τα σφάλματά του.  
Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η πρόοδος και η επίτευξη των στόχων ώστε να μπορούμε να 
σιγουρευτούμε τι πηγαίνει καλά ή όχι και τόσο καλά και γιατί.  

Η προσαρμοστική προσέγγιση διαχείρισης μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στη διαχείριση όσο 
και στη διακυβέρνηση.

Μην επανεφευρίσκετε τον τροχό Υπάρχει σημαντικός όγκος εμπειρίας από τη διακυβέρνηση ανά τον κόσμο. Κάποια από αυτή την 
εμπειρία αναφέρεται στη βιβλιογραφία στο παρόν Εγχειρίδιο.  Να μαθαίνετε από τους άλλους, να 
αναπτύσσετε συμπράξεις και να συμβουλεύεστε τους περιφερειακούς φορείς.  

Η διακυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ να είναι 
συγκαταβατική

Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές ‘σημείο τερματισμού’ στη διακυβέρνηση, διότι το κλίμα του πολιτικού, 
του οικονομικού, του πολιτισμικού και του φυσικού  περιβάλλοντος μεταβάλλονται συνεχώς. 
Αναπόφευκτα, είναι μία ατέρμων κυκλική διαδικασία.
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“Όμως σε έναν δύσπιστο κόσμο, η διακυβέρνηση θεωρείται συχνά ως κάτι το 
μυστηριώδες, μία διαδικασία εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων,, αντιμετωπίζεται δε 
με μία κάποια εγκαρτέρηση, παραίτηση, ή και καχυποψία.”

Εν τούτοις, από εκείνους  που είναι επιφορτισμένοι με τη διαφύλαξη των 
πιο σημαντικών φυσικών περιοχών του κόσμου, όπως είναι οι παράκτιοι 
υγρότοποι της Μεσογείου, περιμένουμε όχι απλώς να διαχειρίζονται περίπλοκα 
οικοσυστήματα, αλλά επίσης να συμφιλιώνουν έναν κυκεώνα από διαφορετικές 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ατζέντες, από το παγκόσμιο έως το τοπικό. 
Με άλλα λόγια περιμένουμε διακυβέρνηση.  

Τί είναι λοιπόν η διακυβέρνηση; Γιατί έχει σημασία; Το πιο σημαντικό, πώς την 
ασκούμε; Το παρόν εγχειρίδιο είναι ο πρώτος συνοπτικός οδηγός υποστήριξης 
αυτών των πιεσμένων διαχειριστών, αξιωματούχων ή συμβούλων που είναι 
επιφορτισμένοι να απαντήσουν σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα. Περιεκτικός και 
βασισμένος στην εμπειρία του πραγματικού κόσμου, αυτός ο μοναδικός οδηγός 
είναι το πρώτο ‘βιβλίο μαγειρικής για τη διακυβέρνηση’ με συνδεδεμένα εργαλεία 
προγραμματισμού με το πάτημα ενός πλήκτρου, ώστε να βοηθήσει στο σχεδιασμό 
αποτελεσματικών μοντέλων διακυβέρνησης που να είναι εφαρμόσιμα σε 
οποιαδήποτε τοποθεσία, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τις συγκρούσεις, 
ώστε να επιτευχθεί αυτό το φευγαλέο ‘κοινό όραμα’. 

Αποτελούμενη από έμπειρους διαχειριστές, η ομάδα πίσω από το παρόν Εγχειρίδιο 
έφερε τη διακυβέρνηση από τα ιλιγγιώδη ύψη της πολιτικής επιστήμης κάτω στη 
γη. Είναι μια διακυβέρνηση για βιαστικούς ανθρώπους, ένας ουσιαστικός οδηγός 
για τους διαχειριστές των πιο σημαντικών και πολύτιμων φυσικών τοποθεσιών 
μας.  


